DIA da ORIENTAÇÃO VOCACIONAL do AEPJS 2019
Dia: 23 de janeiro

Horário: 9:30 – 17:00 h

Pretende-se neste dia oferecer informação sobre o ensino superior e não superior, assim como, sobre
o mercado de trabalho, com o intuito de ajudar os jovens a fazer escolhas adequadas e a desenvolver
competências pessoais e sociais que os preparem para o futuro.

IV FEIRA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL DO AEPJS

Local: Bloco R, da Escola Secundária com 3º ciclo Poeta Joaquim Serra.

Hora: 14:30 – 17:00 h

PALESTRAS
Sessão de Esclarecimento: Ingresso na Carreira Militar – Ensino Superior e Não Superior
Sessão sujeita a inscrição por parte dos alunos interessados, de qualquer tipo de ensino. (inscrições a
partir de dia 16/01/2019, no Bloco C, na receção ou com o DT)

Local: Biblioteca Escolar

Hora: 9:30 h

Os alunos serão esclarecidos, por cadetes da Academia Militar, e por outros militares de várias forças
de segurança (GNR, Exército, Marinha, Força Aérea), sobre os procedimentos a seguir para aceder a uma
carreira militar, através do ingresso como voluntários, ou através do ensino superior.
Workshop “Multimédia. O que se faz?”
Destinado a alunos do 9º ano. Sessão dinamizada por alunos do Curso Profissional. (inscrição obrigatória
e a partir de dia 16/01/2019, no Bloco C, na receção ou com o DT)

Local: Bloco D

Hora: 11:00 h

Através da prática, os alunos terão contacto com esta temática.
Palestra “Acesso ao Ensino Superior”
Destinada a alunos do 12º ano. Sessão dinamizada pelos monitores do Inspiring Future.

Local: Biblioteca Escolar

Hora: 14:00 h

Através de uma linguagem simples e dinâmica, é explicado como funcionam as candidaturas ao ensino
superior, expondo também as diversas opções de saída pós-secundário.
Workshop “A melhor decisão é a tua”
Destinado a alunos do 11º ano. Sessão dinamizada pelos monitores do Inspiring Future.

Local: Biblioteca Escolar

Hora: 15:30 h

Serão focados e exercitados vários aspetos importantes, com base num modelo de tomada de decisão
vocacional, tendo em conta uma realidade que exige flexibilidade e adaptação.

