
 

 

PROJETO: PROFISSÕES 

PÚBLICO-ALVO: 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio 

JUSTIFICATIVA: 

Uma pesquisa realizada pelo Portal Educacional com dois mil jovens do terceiro ano 

do ensino médio de todo o país, mostrou que mais da metade deles não sabem qual 

carreira seguir e que apenas 14% escolheram a profissão desde criança. É nesse período 

de indecisões que os vestibulandos se veem contra a parede para fazer uma escolha de 

carreira sem ao menos ter tido contato com o mundo profissional. Alguns pontos que 

costumam guiar os adolescentes na escolha são o salário e a influência dos pais. Outro 

fator é que, apesar de ter um curso em mente, o jovem acaba desistindo por outro que 

conseguiu passar em uma faculdade pública. Será que este é o melhor caminho?  

Com o novo formato do Ensino Médio, os jovens podem  escolher desde o 1º ano do 

Ensino Médio as disciplinas relacionadas à carreira que querem seguir. Escolher a 

profissão desde cedo, é também uma forma de preparação para a vida adulta, mas é 

preciso decidir com consciência.  

Pensando nisto, este projeto busca oferecer oportunidades aos alunos de conhecerem 

melhor as profissões e realizarem escolhas diante das várias opções do mercado 

profissional, favorecendo a possibilidade de conquistar sonhos, autonomia financeira e 

pessoal. 

OBJETIVOS GERAIS: 

- Oferecer orientações e esclarecimentos aos jovens, que possibilitem a escolha de sua 

futura profissão; 

- Contribuir para que os nossos alunos façam uma escolha mais segura, consciente e não 

estereotipada da sua profissão; 

-  Proporcionar encontros com graduandos e profissionais de áreas diversas; 

- Desenvolver discussões sobre o mercado de trabalho, através de oficinas de profissões 

de áreas diversas. 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PORTUGUÊS 

 Despertar a necessidade e o interesse pelos estudos, e a sua importância para o seu 

ingresso nas Universidades /Faculdades nos cursos de seu interesse;  

 Levar os alunos a identificar e reconhecer os diversos cursos oferecidos nas 

Universidades e/ou Faculdades que se relacionem diretamente com essa área do 

conhecimento; 

Promover contatos com profissionais e especialistas, para conhecer melhor cada 

profissão, auxiliando o aluno para uma escolha consciente ou despertando uma vocação 

para uma determinada profissão; 

Possibilitar informações sobre programas do governo ou outras entidades que 

democratizam o acesso aos cursos superiores ou profissionalizantes; 

Desenvolver discussões sobre o mercado de trabalho, através de oficinas de profissões. 

 

LITERATURA 

         Identificar e relacionar as profissões do passado humano com as da atualidade. 

         Analisar o passado e o presente da sociedade, enfatizando aspectos como: economia,         

cultura, arte, ideias, modo de pensar e a vida cotidiana. 

         Verificar a relação das profissões mais antigas com as atuais. 

         Conhecer os mais antigos profissionais da escrita. 

 

REDAÇÃO 

               Reconhecer a escrita formal e profissional. 

               Analisar profissões que se dedicam à redação e edição de textos. 

               Conhecer as profissões do futuro. 

               Ler e analisar textos para organizar informações, identificado variadas profissões.                    

               Compreender a importância da redação para inserção no mercado do trabalho. 

               Refletir sobre as preferências profissionais, além do salário.  

 

 

                  

 

 

 

 



 

 

ARTE 

Com as aulas de arte divididas em partes teóricas e praticas, podemos levar o aluno a 

conhecer o universo artístico de forma bem ampla, quando estudamos arte 

contemporânea, deixamos isso bem claro ao visitarmos o museu de Inhotim, assim o 

aluno pode ou não se apaixonar por ser um artista plástico, como pode também através 

de uma aula de arte, gostar mais da botânica ou da biologia através dos animais. Tudo 

isso em um único passeio escolar. 

Nas aulas de arte moderna, além da teoria, os alunos fazem pinturas de quadros 

extremamente famosos, assim podem despertar o desejo pela pintura e desenho. 

Mas nas aulas de arte o aluno além de se envolver com as áreas da arte, se envolve em 

um contexto muito mais amplo, uma vez que existe arte em qualquer lugar e a todo 

tempo. 

Formar a parte crítica do aluno é uma das maneiras de fazer com que o mesmo entenda 

o mundo de outra forma, assim podemos trazer ao conhecimento os famosos críticos ( 

jornalista/escritores/pesquisadores), assim mostrando de forma sutil outras profissões 

envolvidas com a arte. 

 

                 FÍSICA  

Preparar os alunos para a escolha consciente da futura profissão; 

Manter os alunos atualizados sobre os cursos superiores, o mercado de trabalho e as 

atribuições de cada profissão, principalmente ligado à física; 

Proporcionar encontros com graduandos e profissionais de áreas diversas; 

Esclarecer dúvidas dos alunos sobre as grades curriculares de cada curso, áreas de 

atuação e oportunidades de emprego; 

Desenvolver discussões sobre o mercado de trabalho, através de oficinas de profissões 

de áreas diversas 

Auxiliar a decisão dos alunos ao optarem por uma ou outra formação, ou mesmo 

garantir que sua escolha é a melhor opção. 

 

 

 

 

 



 

 

QUÍMICA 

Desenvolver um projeto interdisciplinar, envolvendo a princípio, Química e História, 

relacionando os conteúdos aprendidos em sala de aula com o profissional da indústria. 

Inserindo a metodologia de ensino CTS (estudos sociais da ciência e da tecnologia) no 

ensino de química, esse projeto visa propiciar ao aluno conhecer o profissional de 

Química que atua na indústria, assim como, seu ambiente de trabalho e aspirações na 

carreira. 

Pesquisar sobre as modalidades de profissionais que tem a formação em Química. 

Devendo o aluno ser capaz de diferenciar as modalidades: Químico Licenciado, 

Bacharel, Bacharel tecnológico (Químico industrial), Engenheiro e técnico. 

 Relacionar os diversos profissionais da área de Química com o seu campo de atuação. 

Como é o ambiente de trabalho desses profissionais e quais são os possíveis riscos à 

saúde: física, mental, etc. Regras de Segurança no Trabalho. Remuneração. 

Levantar as principais instituições que disponibilizam esses cursos de formação 

profissional (IFET, UFJF, UFSJ), assim como, tempo de duração do curso, quais as 

disciplinas obrigatórias. 

Compreender que tanto os processos químicos em si, quanto da construção de um 

conhecimento científico tem estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas que se revelam na construção da 

nossa história. 

 

BIOLOGIA 

Fazer a correspondência entre os conteúdos de biologia trabalhados em sala e sua 

eventual aplicação nas mais diversas profissões. 

Abordar sempre que pertinente o cotidiano e a rotina de trabalho de profissões que 

tenham como base a área de biológicas. 

Proporcionar o contato com profissional atuante de áreas afins da Biologia favorecendo 

a desmistificação de determinadas profissões. 

Proporcionar debates e reflexões que façam despertar o interesse pelas profissões da 

área da saúde e biológicas em geral. 

 

 



 

 

Fundar a empresa júnior de reciclagem dentro da escola onde os alunos serão 

distribuídos em diversas áreas da mini empresa de acordo com suas habilidades. 

Realizar uma atividade reflexiva sobre como a biologia se encaixa na profissão que o 

aluno sonha ter. 

 

HISTÓRIA 

Preparar os alunos do Ensino Médio para a escolha consciente da futura profissão. 

Favorecer a reflexão da identidade pessoal através do “Quem sou?” em seus aspectos 

físico, emocional e social. 

Manter os alunos atualizados sobre os cursos superiores, o mercado de trabalho e as 

atribuições de cada profissão. 

Esclarecer dúvidas dos alunos sobre as grades curriculares de cada curso, áreas de 

atuação e oportunidades de emprego. 

Auxiliar a decisão dos alunos ao optarem por uma ou outra formação, ou mesmo 

garantir que sua escolha é a melhor opção. 

   

FILOSOFIA  

Conhecer o perfil de diversas profissões no mercado de trabalho atual, suas 

contribuições na sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal, 

despertando o interesse por uma melhor qualidade de vida, através da escolha 

consciente da profissão. 

 

SOCIOLOGIA 

O aluno conhecendo a Sociologia mais a fundo, consegue perceber algumas ligações 

humanas, dessa maneira acaba se envolvendo nas áreas da psicologia, medicina, 

serviços sociais, cuidadores, enfermagem. Neste caso nós trabalhamos alguns projetos 

onde os alunos passam a ter contato com essas profissões. Quando voltamos a 

sociologia para os grandes pensadores, abrimos um leque de ideias profissionais, seja do 

próprio sociólogo, filosofia, história entre outras. Neste caso, ao repassar as matérias  

 

 



 

durante o ano e que vamos falando um poco sobre cada uma, assim deixando o aluno 

entender as diferenças. 

 Dentro da Sociologia, ainda conseguimos de um forma incrível criar alunos com 

pensamento crítico, e assim aparece os grandes líderes, primeiro nas salas de aula e no 

decorrer dos anos nas universidades chegando muitas vezes as chefias e até a cargos 

políticos. Neste caso, quando dentro da sociologia estudamos a parte política da 

sociedade e que entramos nos meios profissionais acima citados. 

 

GEOGRAFIA 

 Conhecer o universo da Geografia como forma de orientação para definição da 

profissão; 

 Analisar os vários temas da Geografia Física para determinar a área futura de atuação 

profissional. 

Sensibilizar o educando para a necessidade de desenvolver o senso crítico visando a 

construção de uma sociedade com justiça social. 

Aplicar o conhecimento geográfico nos variados campos profissionais relacionados com 

o espaço natural e o meio técnico-científico-informacional; 

Entender a dimensão da Geografia nos âmbitos social, econômico, histórico, político e 

cultural e sua relação com as outras áreas do conhecimento; 

Conhecer atividades profissionais relacionadas como a ciência geográfica. 

Possibilitar ao educando oportunidades de escolhas afinadas com a própria aptidão e 

familiaridade com o conhecimento adquirido. 

Economia: apresentar as principais profissões envolvidas com: Economista e suas 

atuações no mercado financeiro; administradores; comercio exterior e suas múltiplas 

atuações; 

Política: apresentar as principais profissões envolvidas com: Relações internacionais; e 

direito internacional; suas múltiplas atuações; 

Cultura: apresentar as principais profissões envolvidas com: Sociologia; antropologia; 

Relações internacionais; história; suas múltiplas atuações. 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

Informar aos alunos sobre as diversas profissões ligadas direta ou indiretamente  aos 

conteúdos matemáticos. 

 Valorizar a matemática como instrumento para interpretar informações sobre as 

profissões, reconhecendo as vantagens e desvantagens de determinada área profissional. 

Solicitar aos alunos pesquisas, usando tabelas e gráficos para demonstrar  características 

quantitativas sobre as profissões. 

Criar um momento escolar para a utilização dos conceitos relacionados ao raciocínio 

lógico, pois os inúmeros exames vestibulares nacionais, inclusive o novo Enem, 

adotaram de forma concreta questões envolvendo respostas baseadas em pensamentos 

lógicos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

O objetivo da educação em cima do projeto profissões terá duas segmentações. 

Trabalhar com os alunos do ensino médio, a importância da educação física nas 

empresas e escolas para funcionários e alunos através de junções como musica e 

atividade física e jogos e atividades educativas como alongamentos no começo do dia 

para ativar e proteger a parte monitora do nosso corpo e relaxamento após um dia 

intenso de trabalho. 

Mostrar para nossos alunos como hoje trabalhamos com a inclusão nas escolas e 

empresas através de atividades físicas e adaptadas com o trabalho de equipe e com as 

adaptações de atividades  referentes a educação física. 

           

 

 

“Se amanhã você quiser ser um grande profissional, comece hoje sendo um grande 

aprendiz.” 

 


