
 

 

Mecanismos de orientação e apoio tutorial dos alunos 

 Ser “escola” é contribuir para o crescimento harmonioso e global dos jovens, 

promovendo a sua integração escolar e social. Nós, IPTrans, recorremos a mecanismos de 

orientação escolar e profissional em diversos níveis: 

 Na candidatura- os alunos são sujeitos ao preenchimento de um guião de entrevista e, 

posteriormente, a uma entrevista com o coordenador do curso eleito. 

 EMAEI- que acompanha e elabora todos os processos de orientação dos alunos abrangidos 

por medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

 Durante o ciclo de formação – com o acompanhamento do Orientador Educativo, na 

integração e progressão escolar. Com o acompanhamento do coordenador de curso, na 

organização e desenvolvimento da formação em contexto de trabalho e na articulação com 

as empresas/instituições parceiras, tendo em conta as caraterísticas individuais de cada aluno. 

 No fim da formação- na transição para a vida ativa, onde, informalmente, os vamos elucidando 

e orientando para a inserção no mercado de trabalho ou no ensino superior. 

Estes mecanismos permitem a orientação e o acompanhamento aos nossos alunos no 

desenvolvimento dos seus percursos formativos e na eventual reorientação dos mesmos. 

Durante o percurso, tentamos levar o aluno a “conhecer-se a si próprio”, mas muitas são as 

variáveis que influenciam este processo, como: maturidade, inteligência cognitiva e emocional, 

interesses, aptidões e competências, traços de personalidade e necessidades específicas. Deste 

modo, torna-se essencial podermos ajudar os nossos alunos melhorando a nossa oferta, 

principalmente no que toca à orientação vocacional e profissional, com a criação dum gabinete 

de apoio e orientação do aluno, constituído por técnicos especializados em prol do bem-estar e 

sucesso dos nossos jovens.  

 O apoio tutorial, que é um fator importante para a autorregulação das aprendizagens, 

fomentando, o bem-estar e a adaptação às expectativas académicas e sociais.  Esta medida de 

proximidade com os alunos, garante o adequado desenvolvimento de competências escolares e 

técnicas.  Tencionamos criar uma bolsa de tutores, composta por profissionais experientes das 

empresas/instituições promotoras de FCT. O apoio tutorial será uma ferramenta ao dispor dos 

nossos alunos, desde o 1º ano, garantindo assim o adequado desenvolvimento das 

aprendizagens, a diminuição da taxa de abandono escolar precoce e, consequentemente, a 

promoção do sucesso educativo. O sucesso de cada um dos nossos alunos é o nosso sucesso! 


