
 

Programa Coaching Vocacional 

 

Justificativa 

A escolha de uma carreira profissional no mundo contemporâneo 

não representa, como muitas vezes o senso comum pressupõe, uma 

restrição.  As profissões atuais estão cada vez mais ramificadas e, embora haja 

especialização em áreas, os mercados oferecem muitas possibilidades de 

acordo com a trajetória que se pretende seguir. O Colégio se preocupa 

especialmente com o momento em que seus alunos têm de fazer escolhas em 

relação à carreira universitária, por isso visa, além de promover ao longo dos 

três anos de Ensino Médio, atividades relacionadas à orientação para escolha 

profissional de modo a diminuir a ansiedade típica dessa fase, oferece o 

programa. 

 

Objetivo Geral  

Auxiliar os alunos a escolherem a melhor profissão segundo o perfil individual 

de cada um, delineando um projeto de vida e carreira que esteja alinhado com 

seus anseios, aspirações, modo de ser e às possibilidades que a realidade 

profissional oferece. 

 

Objetivos específicos  

Desenvolver melhor a percepção de si mesmo; 

Explorar novas possibilidades de profissões, além das cogitadas no início do 

processo de orientação profissional; 

Atenuar a ansiedade natural deste momento de vida; 

Auxiliar a construir/planejar o percurso profissional, tendo em vista o projeto de 

vida do orientando; 

Fortalecer o compromisso do jovem com sua escolha (engajamento). 

 

Público Alvo  

Alunos dos segundos e terceiros anos do Ensino Médio. 

Metodologia 

Através do MAPA DE CARREIRA  



Aplicação 

É realizado em três encontros com acompanhamento do Serviço de Orientação  

1º para apresentar a proposta aos alunos  

2º preenchimento dos formulários para analisar o perfil e as motivações de 

cada um e assim cruzarmos as informações para preenchermos o Mapa de 

Carreira;  

3º Apresentação dos resultados através de um relatório do perfil individual com 

as possíveis profissões e esclarecimento das dúvidas e planejamento 

profissional.  

 “O objetivo da educação de carreira é capacitar indivíduos a construir um 

modelo representativo e adequado para lidar com as transições que eles 

enfrentam não apenas escolares e vocacionais, mas também pessoais. Como 

seu nome sugere é educação, ou seja, aprendizagem organizada em uma 

progressão definida tentando alcançar objetivos predeterminados. Esses 

objetivos envolvem, por exemplo, aprender a compreender os elos que podem 

ser estabelecidos entre indivíduos e ocupações, para descobrir a função e a 

organização das instituições empregadoras, objetivando criar estratégias de 

tomada de decisão que sejam racionais, etc. Todas estas práticas são 

pedagógicas. ” (Guichard, 2001, p.157). 

 


