
 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Série: 9º ano 

 

Professor Responsável:  

Silaine Maria Borges 

 

Carga horária Anual:  

60 horas 

 

Carga horária Semanal:  

2 horas/aula por turma/aula por turma 

 

Ementa:  

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 

Objetivo Geral:  

Proporcionar e facilitar aos alunos autoconhecimento e reflexão crítica a respeito da 

realidade que o cerca (social, familiar e pessoal), clareando os caminhos possíveis para 

uma escolha profissional consciente. 

 

Objetivo Específico:  

Promover a reflexão sobre as tendências do mundo do trabalho, estimulando a exploração 

de fontes de informações sobre as profissões, empregos, cursos, escolas e universidades. 

Fornecer orientações sobre o currículo do curso escolhido e refletir sobre as disciplinas 

do curso escolhido.  

Busca do autoconhecimento, o significado das escolhas na vida do indivíduo e os 

determinantes dessas escolhas. 

Conhecimento das profissões, mundo do trabalho e as formas de se capacitar para exercer 

a profissão. 

Processo de escolha a partir das informações e reflexões levantados durante as aulas de 

Orientação. 

 

 

Metodologia:  



Serão ministrados através de aulas teóricas expositivas e explicativas, pesquisas e debates 

sobre o tema utilizando recursos de textos e áudio visuais, como também poderão ser 

utilizados diversos materiais de acordo com as atividades que serão desenvolvidas. 

 

Avaliação Individual:  

A avaliação individual ocorrerá através da: participação em sala de aula ou em outros 

ambientes externos determinados para as visitas técnicas, assiduidade, pontualidade, 

desempenho, participação em grupo de trabalho, responsabilidade com os compromissos 

assumidos ou determinados, estímulos sociais, conservação e preservação do ambiente 

escolar. 

 

Avaliação Coletiva:  

Serão avaliados através da execução dos trabalhos práticos ministrados, onde os alunos 

deverão participar, explorar e implementar os aspectos abordados na disciplina. Será 

avaliada também a participação nas excursões, exposições e discussões teóricas 

realizadas em função dos tópicos relacionados ao conteúdo programático durante a 

disciplina e conforme a necessidade ou a programação das atividades escolares. 

 

Unidade Acadêmica I:  

A História do Trabalho. 

Reflexões sobre o trabalho e o trabalhador do século XXI. 

Discussão sobre cursos da carreira universitária e cursos técnicos profissionalizantes. 

Pesquisa teórica sobre os cursos ofertados pela Universidade Federal de Sergipe, 

faculdades privadas e cursos técnicos profissionalizantes. 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

Influencias nas escolhas profissional. 

Palestras – Força Aérea Brasileira e Cursos na área de saúde da UFS. 

Visitas Técnicas. 

Pesquisa de Campo - Perspectiva de um Sonho. 

 

 

Unidade Acadêmica III:  

Coleta de dados pesquisa. 

Tabulação e tratamento dos Dados. 

Mesa de Diálogos sobre Profissões. 

Visita técnica ao Campus Nossa Senhora da Glória – SE. 

 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Apresentação dos resultados da Pesquisa Perspectiva de um Sonho. 

Palestra, mesa de diálogos sobre cursos profissionalizantes e visitas técnicas. 

 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

Ciências Humanas e suas tecnologias 

Referências ofertadas para os discentes:  

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 


