
VISITA DE ESTUDO À FUTURÁLIA 

No âmbito do Programa de Orientação Vocacional os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

do Agrupamento, no passado dia 1 de abril, organizaram uma visita de estudo à Futurália que 

decorreu na FIL, Lisboa e é considerado o maior evento nacional dedicado à oferta educativa, à 

formação e à empregabilidade. 

Esta visita dirigiu-se a todos os jovens alunos do 12º 

ano, ano que antecede a entrada no ensino superior 

e/ou integração no mercado de trabalho, em que a 

tomada de decisão e a escolha de um futuro profissional 

assumem uma prioridade. 

Participaram neste evento todas as turmas do 12º ano, 

num total de 115 alunos e seis acompanhantes, Prof.ª 

Ana Luísa Silva, Prof.ª Beatriz Graça, Prof.ª Conceição Caramelo e Prof.ª Maria de Lurdes Oliveira, 

Assistente Social do Agrupamento, Dra. Carla Marques e a Psicóloga, Dra. Anabela Ramos.  

Este evento teve como objetivo principal proporcionar aos alunos do 12º ano toda a informação 

relativa ao acesso ao ensino superior, bem como incentivar os jovens a encontrar o seu talento, 

apoiando-os o mais possível na tomada de decisão escolar e profissional. Puderam ainda, obter 

informação e encontrar apoio ao emprego e à empregabilidade, bem como frequentar 

workshops que ajudarão os jovens a darem o primeiro passo para o sucesso profissional e 

integração no mercado de trabalho. Em suma, neste espaço os participantes puderam esclarecer 

as suas dúvidas junto dos representantes das várias entidades e organizações presentes.  

Depois de 2 anos profundamente marcados pela 

pandemia os jovens puderam ainda conhecer um 

pouco do Parque das Nações, desfrutando do seu 

espaço privilegiado em frente ao Tejo, dos seus 

parques verdes com arte pública, apreciar os 

impressionantes edifícios, saciar a sede ou fome 

nos restaurantes ou bares à beira-rio, merendar 

nos jardins, andar de teleférico ou simplesmente 

apreciá-lo, contemplar as vistas deslumbrantes e 

passear pelo belo Centro Comercial Vasco da Gama. 

Regressámos cansados, mas de alma cheia!  

Anabela Ramos (Psicóloga) 


