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Estimados pais 
 
Jovens que não dispõem de uma solução após os anos letivos e obrigatórios escolares, 
correm o perigo de perderem a aportunidade na escolha de uma profissão e de sua 
iniciação. Este informativo tem como objetivo informar aos pais, qual a melhor maneira de 
efetuar a transição da escola para a vida profissional. 
 
É muito importante que os alunos da 7ª, 8ª, 9ª ou 10ª classe, obtenham ajuda da mãe ou do 
pai. Pois cabe aos jovens se decidirem para uma profissão ou para continuação dos 
estudos, o que nem sempre é fácil. A escola, como também a instituição de orientação 
profissional, prestam apoio na escolha de uma formação profissional, mas a 
responsabilidade fica por conta dos jovens e dos seus pais.  
 
Qual o apoio escolar? 
No 8° e 9° ano escolar, a escola prepara as alunas e alunos para a escolha de uma 
profissão ou para a continuação dos estudos. Solicitem informações sobre este 
procedimento junto à professora ou professor.  
 
O sistema escolar e de formação profissional suíço 
A trajetória para a formação profissional na suíça, pode ser bem diferente da do seu país de 
origem. Aqui, somente uma pequena parte de profissões exige o ensino médio e depois a 
universidade. A maioria dos jovens na Suíça, aprendem uma profissão através de uma 
formação básica profissional, isto quer dizer, através de um curso profissionalizante: durante 
3 a 4 anos os jovens são formados em uma empresa (prática) e ao mesmo tempo 
frequentam uma escola para aprenderem a teoria. Existem cerca de 250 profissões, que 
passam por este processo na Suíça.  
 
Qual o apoio da instituição de orientação profissional? 
A instituição de orientação profissional do cantão de Basiléiahttp://www.bbe-
bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-dienstleistungen/berufs-und-laufbahnberatung, Rebgasse 
14, 4058 Basel, telefone 061 267 86 82, oferece informações e aconselhamentos pessoais. 
Ela auxilia na escolha de uma profissão e orienta sobre as diversas possibilidades 
existentes. A instituição presta informações, de como obter um aprendizado em uma 
empresa e forneçe endereços para que os jovens possam se candidatar. Este serviço é 
gratuito e todos aconselhamentos são tratadas confidencialmente.  
 
Como a senhora ou o senhor podem ajudar? 
O link http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a9357 informa no seu idioma, sobre as 
diversas possibilidades de como ser ativo na escolha de uma profissão. 
 
A escolha de uma profissão ou pela continuação dos estudos, necessita de tempo para 
refletir e para averiguar as diversas alternativas. Dediquem tempo para este passo 
importante na vida de sua filha ou filho, pois eles dependem do apoio de seus pais.   
 


