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Cara Senhora, Caro Senhor, 

O vosso filho acaba de dar início ao 10.º ano de escolaridade e deverá, em breve, fazer escolhas 
fundamentais para o futuro dele. 

Para vos ajudar, a vós e ao vosso filho, na reflexão e na procura de opções, existem psicólogos 
especialistas em orientação vocacional à vossa disposição no estabelecimento de ensino. O 
psicólogo especialista em orientação vocacional do estabelecimento de ensino irá passar pelas 
turmas, para apresentar os passos a dar para a elaboração de um projeto de formação e, se 
aplicável, proporá atividades coletivas (oficinas). Se o seu filho hesita entre a formação 
profissional e uma educação ginásio ou se encontrar dificuldades na escola, uma entrevista pode 
ser solicitada. 

Em paralelo, convidamos-vos a utilizar os diferentes meios de informação colocados à vossa 
disposição para ajudar o vosso filho nas opções importantes : 

• As sessões de informação sobre profissões (Info-Métiers) (programa em anexo); 
• O Salão das profissões e da formação, que decorrerá do 24.11. ao 29.11.2020; 
• O Centro de Informação sobre Estudos e Profissões (CIEP) da vossa região; 
• O dossiê AMP distribuído na turma (relativo ao programa “O meu futuro pertence-me” – 

mon avenir m’appartient); 
• O folheto “O que fazer depois da VP” – que faire après la VP (em anexo); 
• O folheto “Pais, vossa função na orientação do vosso filho” – parents, votre rôle dans 

l’orientation de votre enfant (em anexo) 
• O folheto “Um estágio, por que fazer ? Guia ao uso dos pais” – un stage, pourquoi faire ? 

Guide à l’usage des parents (em anexo) 
• O folheto “A formação pòs-escola no cantão de Vaud” – la formation postobligatoire dans 

le canton de Vaud (em anexo) 
• O sítio de internet www.vd.ch/orientation 

► Pour les élèves de la scolarité obligatoire 
► Télécharger les publications de l’OCOSP 

Colocamo-nos inteiramente ao vosso dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Agradecendo a atenção dedicada a este assunto, remetemos, Cara Senhora, Caro Senhor, os 
nossos melhores cumprimentos. 

 Responsável pelo Centro 

Anexos: Mencionados no texto 
Cópia: Para os Diretores de Turma e as Direções dos estabelecimentos de ensino 
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