Serviço de Psicologia e Orientação
Colégio do Amor de Deus

Ref: 16 /3 de 12/1/2015
Assunto: Programa de Orientação Vocacional – Avaliação
Aos Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano

Integrado na disciplina de Educação para a Cidadania do 9º ano de escolaridade, o
Programa de Orientação Vocacional visa promover nos alunos um maior autoconhecimento,
fornecer informações sobre o Sistema Educativo e Formativo Português e favorecer a tomada de
decisão relativamente ao prosseguimento de estudos de nível secundário.
Com o objetivo de facilitar o processo de tomada de decisão, vimos por este meio propor a
realização de uma avaliação de Orientação Vocacional, constituída por provas de interesses,
aptidões e valores vocacionais. Desta avaliação, será elaborado um relatório individual, a ser
entregue diretamente aos alunos, entre os meses de março e maio. Posteriormente, nos meses de
maio e junho, a psicóloga responsável pelo Programa de Orientação Vocacional (Sara Simões)
estará disponível para atender os Encarregados de Educação, para esclarecimentos neste âmbito,
devendo

as

marcações

ser

preferencialmente

agendadas

através

do

e-mail:

sarasimoes@hotmail.com.
A avaliação irá decorrer em duas sessões coletivas, no Colégio, nos dias 23 e 30 de Janeiro
entre as 14.30h e as 16h. A avaliação implica a realização de uma inscrição prévia, mediante o
preenchimento do destacável (a entregar à respetiva Diretora de Turma). Só será realizada a
avaliação aos alunos que tiverem autorização por parte dos seus Encarregados de Educação.
Para suportar os custos inerentes a esta avaliação, o valor da mesma será de 35,00€ (trinta
e cinco euros), a debitar no recibo do aluno no mês de fevereiro.
Disponibilizamo-nos desde já para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora Pedagógica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na qualidade de Encarregado de Educação do aluno ____________________________________
_______________________________________ do 9º ano, turma ____, autorizo / não autorizo o
meu educando a realizar a avaliação de Orientação Vocacional.
O Encarregado de Educação, _______________________________________________________

