
 

Estágio Profissional no Colégio Alemão do Porto 

 
Caros Alunos do 10º ano, 
Ex. mos Senhores, 
 

 
Como já vem sendo hábito, também no final deste ano letivo organizaremos o estágio profissional para 
os alunos do 10º ano. 
 
Datas e Duração 

 
O estágio deve perfazer duas semanas. O estágio terá início na segunda-feira, dia 27 de junho de 
2022 e terminará na sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. 
 
Considerando que o dia 8 é o último dia de aulas, os boletins de notas não serão entregues pelo 
professor ou professora de turma, devendo antes ser levantados na secretaria da direção.  
  
Avaliação 

 
Durante o estágio aconselha-se os alunos a fazer anotações do seu dia-a-dia, uma vez que, no início 

do 11º ano, terão que apresentar um relatório de estágio para avaliação.  

 
Documentação e organização 

 
De modo a garantir que os alunos continuarão abrangidos por um seguro, mesmo não estando no 
recinto escolar, é necessário proceder atempadamente à alteração do seguro escolar. Por este motivo, 
o formulário comprovativo que a empresa se prontifica a receber um estagiário / uma estagiária 
(ver anexos online) deverá ser entregue ao Colégio, impreterivelmente até ao dia 27 de maio.  
Os alunos que não apresentarem o documento atempadamente terão de realizar o seu estágio no 
Colégio Alemão do Porto.  
 
Existe a possibilidade de fazer o estágio na Alemanha, sendo que o processo de procura de local de 
estágio é da responsabilidade do aluno. Os estágios realizados na Alemanha necessitam de uma 
autorização especial da direção, motivo pelo qual, é necessário que os encarregados de educação 
preencham e assinem um formulário extra (igualmente disponível online).   
 
Habitualmente são os alunos que têm contactos familiares na Alemanha que tendem a aproveitar esta 
oportunidade. Contudo, seria interessante se também alunos de nacionalidade portuguesa pudessem 
realizar um estágio na Alemanha. Para isto poder-se-ia, por exemplo, estabelecer uma “parceria”: um 
aluno que, por exemplo, tivesse a possibilidade de ir para casa de familiares ou amigos, convidaria 
outro aluno e os dois ficariam na mesma família e fariam estágio na mesma entidade ou na mesma 
cidade. Tal situação seria benéfica para os alunos, em vários sentidos. 

 
Contamos que cada aluno assuma a responsabilidade de encontrar um estágio que lhe interesse. 
Neste processo de contacto com o mundo profissional, a reflexão, a pesquisa e a busca são, na 
verdade, parte do percurso. 
Para os guiar na candidatura, elaboramos um conjunto de documentos de referência, para si 
próprios e para as instituições a que se candidatam.  

 
Fazemos votos de estágio bem sucedido e esperamos que seja uma experiência muito enriquecedora 
para todas as partes. 
 
 
       Sara Pinho 
 Aconselhamento à Progressão de Estudos e Orientação Profissional  


