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Estagio Profissional no Colegio Alemao do Porto 

Caros Alunos do 10° ano, 
Exmos Senhores, 

Como ja vern sendo habito, tambem no final deste ana letivo organizaremos 0 
estagio profissional para os alunos do 10° ano. 

o estagio deve perfazer duas semanas. 0 estagio tera inicio na segunda-feira, dia 
24 de junho de 2019 e terminara na sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. 

o dia 21 de junho de 2019 sera 0 ultimo dia de aulas para os alunos do 10° ano. A 
partir do dia 5 de julho, os alunos poderao dirigir-se a secreta ria da direq:ao para levantar os 
seus boletins de notas. 

Durante 0 estagio aconselha-se os alunos a fazer anotac;oes do seu dia a dia, uma 
vez que, no infcio do 11° ano, terao que apresentar um relat6r io de estagio, cuja nota 
contara para a avaliac;ao da disciplina de alemao no prirneiro semestre do 11 ° ano. 

De modo a garantir que os alunos continuarao abrangidos p~r urn seguro, mesmo 
nao estando no recinto escolar, e necessario proceder aternpadarnente a alterac;ao do 
seguro escolar. Por este motiv~ , 0 formulario comprovativo que a empresa se prontifica 
a receber um estagiario I uma estagiaria (ver anexos online) devera ser entregue ao 
Coh§gio, impreterivelmente ate ao d ia 31 de maio de 2019. 

Os alunos que nao apresentarem 0 documento atempadarnente terao de realizar 0 
seu estagio no Colegio Alemao do Porto. 

Existe a possibilidade de fazer 0 estagio na Alemanha, sendo que 0 processo de 
procura de local de estagio e da responsabilidade do aluno. Os estagios realizados na 
Alemanha necessitarn de uma autorizac;ao especial da direc;ao, motivo pete qual, e 
necessario que os encarregados de educaC;80 marquem uma reuniao previa com 0 Senhor 
Diretor, a firn de regularizar todos os procedimentos burocraticos. 

Habitualmente sao os alunos que tem contactos familiares na Alemanha que 
costumam aproveitar esta oportunidade. Contudo, seria interessante se tamMm alunos de 
nacionalidade portuguesa pudessem realizar um estagio na Alemanha. Uma soluc;ao para 
esta questao poderia ser a forrnac;ao de uma parceria, p~r exemplo, um aluno que tivesse a 
possibilidade de ir para casa de familiares ou amigos, convidaria outr~ aluno e os dois 
ficariarn na mesma familia e fariam estagio na mesma firma ou na mesma cidade. Seria 
muito benefico para os atunos, em varios sentidos. 

Cada aluno deve assumir a responsabilldade pelo seu estagio. A pesquisa, a 
reflexao e 0 contacto formal sao uma parte importante do processo. 

Fazernos votos de urn born estagio e esperarnos que seja uma experiencia muito 
proffcua para todas as partes. 

A pinhoeoo . 
(Aconselhamento Va 

~ 
arkus Ritter 

acional e Profissional) 


