
 
 

 

 

 

 

 

O Programa de Experiência Laboral no St. Dominic’s 
 
Obrigado pelo interesse demonstrado em conseguir uma colocação para um ou mais dos 
nossos alunos na Semana de Experiência Laboral, de 4 a 8 de Maio de 2015. 
 
O presente documento pretende dar alguma informação básica sobre o programa. 
 

 Os alunos frequentam o 11º ano e têm entre 16 e 17 anos de idade, embora alguns 

possam ser um pouco mais velhos. Falam inglês, muitos fluentemente, e a maioria 

fala português fluentemente. 

 Todos os alunos expressaram a sua preferência sobre o sector profissional em que 

gostariam de passar a Semana de Experiência Laboral. Faremos os possíveis para que 

qualquer aluno recebido na vossa empresa tenha demonstrado interesse no sector 

profissional em que funcionam. 

 Depois de nos confirmarem a vossa oferta de colocação iremos pedir-vos que 

nomeiem um colaborador vosso como supervisor da Experiência Laboral, que servirá 

como ponto de contacto entre a nossa equipa de Experiência Laboral e o aluno 

colocado. 

 Cerca de um mês antes do início do programa, a nossa equipa de Experiência Laboral 

irá delinear o plano para a semana de Experiência Laboral em conjunto com o vosso 

supervisor, provavelmente por email e telefone. 

 Será da responsabilidade do aluno contactar o seu supervisor, organizar os detalhes 

práticos e a deslocação de e para as vossas instalações. 

 Um dos elementos da nossa equipa quererá visitar as vossas instalações e falar com o 

aluno sobre a experiência, no local. Espero que estejam de acordo. 

 Após o final da experiência ser-vos-á pedido que nos dêem um breve feedback sobre 

como correu a semana. 

Se necessitarem de algum esclarecimento adicional não hesitem em contactar-me através 
do telefone da escola - 21 444 0434 – ou do email m.mills@dominics-int.org. 
 
Grato pela atenção, apresento os meus melhores cumprimentos, 
 
Martin Mills (Student Guidance Coordinator) 
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