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Foram realizadas atividades de orientação profissional e projeto de vida com os 

adolescentes que estavam cursando o 3° ano do Ensino Médio da Escola Otacílio 

Nunes. Foram oito encontros sob a ótica da teoria Sócio-Histórica (BOCK, 2006) que é 

pautada sob três enfoques: o significado da escolha profissional, o trabalho e o 

autoconhecimento e a informação profissional (ajudando o sujeito a lidar com as 

inúmeras informações quanto às áreas das profissões e não paralisar diante de tantas 

opções). Os encontros tiveram como objetivo interação com os estudantes para 

discussão do contrato de trabalho e debate sobre o ato de escolher. Foi explanado sobre 

as implicações relacionadas à tomada de decisão, seguido pela discussão acerca da 

sociedade brasileira e o mercado de trabalho, exposições sobre cursos e universidades. 

Utilizamos dinâmicas de grupo e recursos como folhas de ofício, fita adesiva, lápis de 

cor, giz de cera, canetas, chocolate, figuras, jornais, música e chocolate. Ocorreu 

também a visita à Universidade Federal do Vale do São Francisco – campus Petrolina. 

Os encontros foram encerrados com avaliação do grupo de orientação profissional e 

autoavaliação. Com os grupos de orientação profissional podemos perceber a influência 

que os pais exercem sobre essa escolha, e também a escolha da profissão está muito 

atrelada à idéia de ganho de status social, onde seria através dessa que eles 

conseguiriam “ter uma linda casa, carrão, fazer muitas compras, ser rico”. Nosso 

trabalho teve grande relevância, pois mesmo com algum conhecimento sobre o curso 

que desejavam, não tinha noção dos processos seletivos de entrada na universidade, 

além de esclarecer para eles aspetos sobre cursos técnicos e o mercado de trabalho. 

Atendemos a demanda deles de esclarecer questões do tipo como elaborar currículo, 

quais disciplinas caem nas provas, sobre processo de seleção, sobre estágio, programa 

Pró-jovem, como se portar nas entrevistas, como falar em público, o modo de se vestir. 
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