
Evento – Feira das Profissões 

 

Objetivo Geral 

Promover o conhecimento de diferentes profissões. 

 

Objetivo Específico 

Auxiliar o adolescente em sua escolha profissional. 

 

Público Alvo  

Alunos do 2º e 3º ano do Ensino médio 

 

Interdisciplinaridade 

Todas as áreas do conhecimento  

 

Justificativa 

Quando o aluno chega ao terceiro ano do Ensino Médio, orientadoras e 

professores se deparam com a angústia do adolescente que não sabe para 

qual curso prestará vestibular. 

O adolescente demonstra conhecimento de poucas áreas profissionais, tendo 

que no último ano do Ensino médio decidir sobre sua profissão, decidir sobre 

qual universidade prestar vestibular e dar conta dos conteúdos deste último 

ano escolar. 

Sente-se, portanto, a necessidade de que se trabalhe com a parte vocacional 

cada vez mais cedo afim de deixar os estudantes mais aptos para este 

momento decisório. 

Ressaltando também a questão de cumprir com o objetivo da orientação 

educacional, que é trabalhar focado no desenvolvimento harmônico da parte 

física, mental, espiritual, social e vocacional do aluno. 

 

Estratégias/Desenvolvimento 

O projeto se inicia com o estabelecimento da data da “Feira das Profissões”, 

pois logo começam os agendamentos de vestibulares.  



É realizado um agendamento em parceria com a Universidade, com os 

diferentes profissionais que farão palestras dinâmicas para os alunos, há um 

elemento surpresa; vídeo, coreografia, música especial, teste etc., a fim de que 

os alunos tenham uma visão de algumas profissões e da sua importância. 

Na ocasião o aluno receberá o contato para realizar visita à Universidades e 

agendamento para assistir aulas no curso pretendido. 

Durante a semana é estipulado uma equipe que distribuirá panfletos dos 

convites da feira nas escolas, e nas proximidades da escola garantindo o 

marketing do colégio e do evento. 

Há durante o ano palestras nas aulas semanais de “Cultura Geral”, 

fortalecendo as tomadas de decisões. 

 

Avaliação 

Durante a feira os alunos receberão na entrada, no balcão de informações um 

questionário, que garantirá que o aluno passe por todas as salas ou tendas e 

preencha-o recebendo o carimbo e assinatura do professor responsável, 

garantindo metade dos pontos estipulados para este evento e garantindo que o 

intuito de fazer o nosso aluno receber as informações de cada profissão seja 

cumprido. A organização do evento, a parte administrativa, se reúne após o 

evento para avaliar os pontos positivos e a melhorar, para a próxima feira. 


