
Objetivos da feira Organização da feira

Reunir profissionais das mais diversas áreas 

para apresentar aos estudantes sua profissão 

e rotina de trabalho, esclarecer dúvidas e, por 

meio de oficinas, ensinar técnicas e procedi-

mentos que contribuam com a aproximação dos 

jovens de seu campo de atuação, de modo a fa-

vorecer a escolha profissional. Nesse material, 

daremos ênfase a como incluir os profissionais 

da educação na feira de profissões.

Sugerimos que a feira seja organizada pelos es-

tudantes com o apoio da equipe gestora e dos 

educadores, no formato presencial ou remoto. A 

diferença entre esses formatos é que, no primei-

ro, as interações ocorrem no interior da escola, 

com a participação presencial dos estudantes e 

da equipe escolar, além, é claro, da comunidade, 

caso você opte por estender o convite aos fami-

liares e moradores do entorno da escola. 

Já no formato remoto, as interações ocorrem 

com a utilização de ferramentas digitais que fa-

zem a mediação da comunicação, como o Zoom, 

o Microsoft Teams, entre outras. Caso sua escola

opte pelo formato remoto, é preciso definir qual

dessas ferramentas será utilizada e realizar um

treinamento prévio com os participantes ou ofe-

recer um tutorial para que todos possam partici-

par do evento sem contratempos.

Para facilitar a organização, nossa sugestão é 

que sejam criadas comissões responsáveis 

pelas diferentes demandas da feira. Veja 

algumas delas:
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Feira de
profissões:

Atividade:

orientações para a implementação



Objetivo

Definir quais são as carreiras profissionais que 

serão apresentadas na feira. 

Procedimentos 

É interessante consultar os interesses e curio-

sidades dos estudantes do Ensino Médio, via 

formulário on-line. Ele pode ser construído em 

ferramentas digitais, como o GoogleForms, 

cujo link será compartilhado com os estudan-

tes para que eles indiquem as profissões pelas 

quais mais se interessam e gostariam de co-

nhecer melhor na feira. 

Incentive-os a incluir na lista profissões rela-

cionadas à educação, tais como professor, pe-

dagogo, psicopedagogo, gestor escolar, coor-

denador pedagógico, supervisores de ensino, 

pesquisador, autor de material didático, entre 

outras possibilidades. Essa será uma forma de 

eles se aproximarem do campo da educação, 

expandindo seu repertório de modo a 

encará-lo como uma possibilidade para a 

escolha profissional. 

Também é interessante trazer profissões me-

nos convencionais e que não tenham sido men-

cionadas pelos estudantes, com vistas a am-

pliar o repertório deles e ajudar aqueles que 

ainda não detectaram interesses profissionais. 

Essa etapa pode ser feita mediante a consulta 

de um guia de profissões, tal como o oferecido 

pelo portal do Guia do Estudante.

ESCOLHA DAS PROFISSÕES

O GoogleForms é um aplicativo 

utilizado para coletar informa-

ções de outras pessoas por meio 

de um questionário. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/


BUSCA POR PROFISSIONAIS

LinkedIn é uma rede 
social destinada ao 
compartilhamento de 
informações sobre a vida 
profissional. Nela, é possível 
encontrar profissionais 
das mais diversas áreas, 
verificar o que eles têm 
realizado e, até mesmo, 
procurar empregos. Para 
isso, é preciso criar um perfil 
pessoal, descrevendo sua 
formação, habilidades e 
experiências profissionais 
de forma objetiva. 

Objetivo

Buscar profissionais das áreas escolhidas para 

participarem da feira.

Procedimentos 

Sugerimos que a busca por esses profissionais 

se inicie dentro da comunidade escolar, con-

sultando os próprios alunos e professores para 

identificar se há familiares, amigos, vizinhos 

que exerçam as profissões escolhidas. Outra 

forma de realizar essa busca pode ser por meio 

do LinkedIn ou outras redes on-line de pro-

fissionais. A vantagem do LinkedIn é que ele 

permite contatar educadores inseridos em di-

versas realidades e segmentos de forma mais 

prática e com maior alcance, possibilitando, in-

clusive, a participação de profissionais de refe-

rência em suas áreas.

Caso optem pela busca no LinkedIn, sugerimos 

que aproveitem a oportunidade e ensinem aos 

estudantes como usar essa ferramenta para 

conhecer diferentes profissões, observar como 

os profissionais constroem suas carreiras, 

quais formações possuem e quais cargos ocu-

param ao longo de sua trajetória profissional. 

Caso os alunos desejem, também podem criar 

um perfil pessoal e começar a contatar essas 

pessoas, de modo a construir uma rede de con-

tatos profissionais. Sobre isso, é importante 

dar diretrizes sobre cuidados e segurança nas 

redes sociais. O portal da Secretaria de Educa-

ção do Estado de São Paulo tem dicas valiosas 

sobre isso.

REPERTÓRIO CULTURAL
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Objetivo

Convidar os profissionais para participar 

da feira.

Procedimentos 

O convite aos profissionais pode ser feito pelos estudantes, me-

diante contato telefônico, e-mail ou rede social. Mas é impor-

tante que eles informem o contato de um responsável da equi-

pe gestora da escola, para que o profissional possa confirmar 

as informações e esclarecer eventuais dúvidas. É importante 

também  orientar os alunos para que o convite seja formal, em 

linguagem adequada, e que nele constem as informações ne-

cessárias, como o objetivo da feira, a modalidade (presencial ou 

remota), a forma de participação do convidado (palestra, entre-

vista, oficina etc.), além do local, da data e do horário do evento.

CONVITE AOS PROFISSIONAIS

COMUNICAÇÃO
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Objetivo

Preparar os recursos materiais e humanos ne-

cessários para a realização da feira.

Procedimentos 

Os estudantes podem fazer o levantamento 

dos itens necessários para a realização da fei-

ra e solicitá-los à equipe gestora. Oriente que 

eles façam a solicitação dos recursos por es-

crito, como:  espaços na escola, que podem ser 

salas de aula, quadras esportivas, pátios ou até 

mesmo anfiteatros; professores e outros pro-

fissionais da escola para apoiar a organização, 

receber os convidados, cuidar da organização 

das salas, zelar pelo bom andamento do evento 

e por sua finalização no horário previamente 

acordado; materiais de divulgação, como car-

tazes e folders, entre outras possibilidades. 

Caso a feira ocorra no formato remoto, é im-

portante criar as salas virtuais para a realiza-

ção das atividades e enviar os convites, por 

e-mail ou WhatsApp, com antecedência. É im-

portante que essa tarefa seja realizada pela

equipe gestora com a conta de e-mail da esco-

la. Dessa forma, caso ocorram imprevistos, vo-

cês poderão gerenciá-los, criando salas ou rea-

gendando as atividades programadas.

PREPARATIVOS PARA A FEIRA
RESPONSABILIDADE 
E CIDADANIA
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Atividades 
da feira
Para que a feira seja dinâmica, envolvente e pro-

veitosa para os estudantes, é interessante que 

ela conte com diversas modalidades de ativida-

des, tais como palestras, entrevistas, oficinas, 

exibições de filmes, mesas-redondas, entre ou-

tras opções. Também é importante que a pro-

gramação do evento seja construída com os es-

tudantes, de modo que eles protagonizem as 

escolhas realizadas e se sintam contemplados 

em seus interesses e necessidades. Por isso, 

idealize o que vocês esperam para esse evento 

e, depois, montem a programação, atentando-se 

para explicar aos convidados qual a contribuição 

que vocês esperam deles.

Dar ênfase a essa profissão é importante 

porque, apesar de as feiras de profissões serem 

bastante comuns, ra-ramente contam com 

profissionais da educação apresentando a sua 

profissão para os estudan-tes. Essa ausência 

contribui para que os alunos tenham uma visão 

limitada sobre essa área de atuação. Contudo,A
há diversas possibilidades que podem des-

pertar o interesse profissional dos jovens. 

Esta atividade faz parte da revista De olho na carreira; 
download completo em: https://segueosprofes.org.br/.

https://segueosprofes.org.br/



