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Introdução: Visando a necessidade dos adolescentes, jovens e até mesmo adultos em
relação à escolha profissional, surge então a orientação profissional, que pode ser
realizada durante toda a vida, em todas as idades, com todos os sujeitos em todos os
espaços de organização social (RIBEIRO, 2003). A escolha profissional envolve vários
fatores, que vão desde características pessoais a convicções políticas e religiosas,
valores, crenças, contexto socioeconômico, família e pares (ALMEIDA, 2008).
Objetivo: O objetivo dessa prática de em Orientação Profissional foi proporcionar aos
jovens um momento de reflexão sobre a escolha profissional, a fim de adquirir
conhecimentos que contribuam para uma futura escolha da profissão.  Metodologia:
Tendo em vista o objetivo proposto, foram trabalhados encontros com dinâmicas,
vídeos e técnicas relacionadas a: autoconhecimento, interesse profissional,
conhecimento da realidade profissional, formação, qualificação profissional e
benefícios sociais, ambos visando mostrar para os jovens que existem diversas
possibilidades para ter um futuro excelente de acordo com suas escolhas. Resultados:
Essa prática trouxe resultados valorosos à formação das discentes, referentes ao
público e tema que foi trabalho. Houve resultados positivos também ao grupo de
estudantes do ensino médio, que se mostrou extremamente interessado e engajado em
participar de todos os encontros, o que contribuiu para que a proposta fosse concluída
com sucesso. Conclusão: A orientação profissional consiste em uma rica e ampla área,
que requer compromisso, responsabilidade e interesse com o próximo e seu projeto de
vida e com essa prática foi possível perceber que o período de escolha profissional é
conflituoso, podendo causar ansiedade e até mesmo estresse.
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