KIT
FUTURÁLIA

REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

Este kit tem como objetivo otimizar a visita à Futurália.
A preparação da visita é um trabalho de equipa que envolve professores, psicólogos, alunos e pais.
Em cada um destes Guiões é possível encontrar sugestões de atividades a desenvolver antes, durante e
depois da visita.

Guião para Professores e Psicólogos
Guião para Pais
Guião para Alunos

Guião para Professores e Psicólogos
As atividades de orientação são complementares às restantes atividades educativas pelo que a sua eficácia
depende, em larga medida, da capacidade de criar sinergias entre os diferentes agentes educativos, professores, psicólogos e alunos. Contribua para que a ida à Futurália seja muito mais do que uma visita.
Na Futurália encontra informação sobre:
Ensino Secundário
Ensino Profissional
Ensino Superior
Estudar no Estrangeiro
Mercado de Trabalho
		
		
Se é professor apoie os seus alunos para que possam tirar o máximo de rentabilidade da visita, para isso,
fale com eles sobre a importância de:
• planearem antecipadamente as escolhas educativas e profissionais;
• conhecerem as alternativas educativas e formativas.
Algumas atividades para desenvolver com os alunos:
conhecer a planta da feira;
definir um roteiro para a visita (quais os stands a visitar; onde começar; qual o melhor percurso);
elaborar um guião de questões;
identificar o tipo de informação a recolher;
constituir pequenos grupos para recolha e posterior partilha de informação.
				
							
Se é psicólogo, aproveite a ida à Futurália para:
Promover, nos alunos, competências de gestão da informação, nomeadamente ao nível da:
- autonomia na pesquisa de informação;
- seleção da informação relevante;
- validação da informação recolhida;
- integração da informação com outras dimensões, nomeadamente o autoconhecimento.
Fomentar competências de planeamento, nomeadamente ao nível de:
- definição de objetivos de carreira,
- identificação dos meios para alcançar os objetivos;
- elaboração de checklist de perguntas e de atividades;
-implementação de estratégias de concretização dos objetivos.

Fomentar competências de cooperação, através de:
- identificação de interesses comuns ( áreas de estudo; tipologia de cursos) ;
- planificação de atividades conjuntas de recolha de informação;
-implementação de uma estratégia de complementaridade.

Pode utilizar o Diário de Bordo. ou outras atividades que já tenha desenvolvido no âmbito do processo de
orientação.

Depois da visita faça, com os seus alunos, a avaliação:

A preparação da visita foi adequada
O roteiro para a visita foi adequado
A análise prévia da informação foi suficiente
Foi recolhida toda a informação necessária
A visita correspondeu às expetativas
A organização da Feira foi adequada
O que é preciso melhorar no próximo ano:

voltar ao início

Guião para Pais
Os pais são centrais na história de vida dos filhos. São os que melhor conhecem as suas potencialidades,
expetativas, motivações e necessidades,
Quando o assunto é o futuro, os jovens esperam que as suas dúvidas e hesitações encontrem a compreensão
dos pais e que estes lhes transmitam confiança e os encorajem a explorar o mundo e a ensaiar ideias e
projetos.
Os pais contam muito!
Converse com o seu filho sobre:
• Como explorar as alternativas educativas e formativas e as diferentes profissões.
• Sonhos e projetos para o futuro. Que tipos de futuro o seu filho já imaginou para si próprio?
Na Futurália encontra informação sobre:
Ensino Secundário
Ensino Profissional
Ensino Superior
Estudar no Estrangeiro
Mercado de Trabalho

Face à multiplicidade de atividades profissionais, de cursos e de opções formativas é importante delinear
uma estratégia para explorar o que está disponível. A pesquisa faz parte da vida e é algo a encorajar desde a
infância. Seja um aliado do seu filho. Comecem já!
Escalada das Qualificações
e
O Papel dos Pais no processo de Orientação

Preparem em conjunto a visita.Verifiquem se:
Falaram sobre diferentes alternativas de qualificação
Falaram sobre as profissões de que o seu filho gosta
Elaboraram uma lista de escolas e centros de formação e universidades a visitar
Identificaram a localização dos locais a visitar
Identificaram as dúvidas que devem ser esclarecidas
Delinearam um roteiro para a organização da visita
Elaboraram algumas das questões a colocar

Depois da visita, em conjunto, reflitam sobre:

A preparação da visita foi adequada
O roteiro para a visita foi adequado
A análise prévia da informação foi suficiente
Foi recolhida toda a informação necessária
A visita correspondeu às expetativas
A organização da Feira foi adequada
O que é preciso melhorar no próximo ano:

voltar ao início

Guião para Alunos
Entre os dias 16 e 19 de março, nas instalações da FIL – Parque das Nações, em Lisboa, vai decorrer a
Futurália. Foi especialmente pensada para ti. Vais poder encontrar informação importante que responde a
algumas das questões e dúvidas que tens acerca do teu percurso escolar e profissional… não percas esta
oportunidade… Constrói o Teu Futuro!!!

Começa a pensar…
… que cursos existem
… como podes estudar no estrangeiro
…o que fazem alguns profissionais
…o que queres fazer quando terminares o 9.º ano
… o que queres fazer quando terminares o ensino secundário
…que profissão gostarias de ter
Vais poder recolher informação sobre:
Ensino Secundário
Ensino Profissional
Ensino Superior
Estudar no Estrangeiro
Mercado de Trabalho

Começa a construir o teu Diário de Bordo.Vai estar contigo na preparação e durante a visita à Futurália. Vai
ser o teu companheiro quando tiveres de decidir o que vais fazer.
Vê e descarrega aqui
Pesquisa, também, em Escalada das Qualificações.
Faz esta Escalada e identifica o que precisas de procurar na Futurália.

Algumas surpresas esperam por ti!!
Acredita que te vais divertir.
Se quiseres ganhar um prémio tira 4 selfies em stands onde possas encontrar informação importante para
a construção da tua carreira e vem partilhá-las no stand da DGE.
Embarca nesta expedição com os teus professores, pais e amigos!

voltar ao início

