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INTRODUÇÃO:
Está atividade teve como objetivo ampliar os olhares em relação a carreira profissional de 30 adolescentes, que estão
finalizando o ensino médio, buscando direcioná-los a uma possível escolha a médio prazo. O trabalho foi realizado através
do contato de participantes de um projeto que uma instituição federal realiza na região, com o Serviço de Orientação
profissional (SOP) da Universidade de Passo fundo.

METODOLOGIA:
Participaram desta atividade, adolescentes com faixa etária de 16 a 18 anos, que estavam finalizando o ensino médio numa
cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul, de modo que as estagiárias se deslocaram até a cidade e realizaram a
Orientação Profissional de forma grupal; atividades como genoprofissiograma, gosto e faço, faço bem e aprendo facilmente,
técnica da loja das profissões e os cartões coloridos, foram desenvolvidas com este grupo. Deste modo, realizaram-se sete
encontros na sede da escola, onde se trabalharam atividades que facilitassem o auto-conhecimento de si, conhecimento
das profissões, e do mercado de trabalho atual.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A partir desta atividade, tivemos como resultado um esclarecimento, por parte dos alunos que participaram das atividades
de orientação profissional, de suas motivações quanto ao trabalho, pois foram investigadas questões como, em que setor
trabalhar, por que escolher esta e não aquela profissão, qual remuneração eu vou receber exercendo tal atividade, de modo
que ficaram conhecendo várias profissões, que até então não tinham conhecimento e também puderam nortear o campo
por onde deveria permear a sua escolha profissional. Muitos ainda chegaram ao término do processo de Orientação com
uma carreira escolhida, alcançando assim, uma maior eficácia do trabalho realizado pelas estagiárias.



CONCLUSÃO:
A partir do trabalho realizado, pode-se perceber um maior esclarecimento acerca das motivações que permeiam a escolha
profissional, de modo que os alunos conseguiram verificar as inúmeras possibilidades de carreiras a seguir.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
OUTEIRAL, José Ottoni. Adolescer: estudos sobre adolescência. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 95 p.
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lurdes T. Psicologias: uma introdução ao estudo de
psicologia. 13. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
MILITÃO, Albigenor & Rose. Jogos, Dinâmicas & Vivencias Grupais. Rio de Janeiro: Qualitimark Editora, 2000.

Assinatura do aluno Assinatura do orientador


