
 

Estágio Profissional no Colégio Alemão do Porto 

 
Caros Alunos do 10º ano, 
Exmos Senhores, 

 
 

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

O estágio deve perfazer duas semanas. O estágio terá início na segunda-feira, dia 26 
de junho de 2017, e terminará na sexta-feira, dia 7 de julho de 2017. 
 

O dia 23 de junho de 2016 será o último dia de aulas para os alunos do 10° ano. A 
partir do dia 7 de julho, os alunos poderão dirigir-se à secretaria da direcção para levantar os 
seus boletins de notas. 
  

Durante o estágio aconselha-se os alunos a fazer anotações do seu dia a dia, uma 
vez que, no início do 11º ano, terão de apresentar um relatório de estágio, cuja nota contará 
para a avaliação da disciplina de alemão no primeiro semestre do 11º ano. 
 

É necessário efetuar um seguro de trabalho durante o período de estágio. Por este 
motivo, agradecíamos que fosse apresentado no Colégio, até ao dia 31 de maio de 2017, o 
formulário comprovativo que a empresa se pontifica a receber um estagiário / uma 
estagiária. 
 

Existe a possibilidade de fazer o estágio na Alemanha, sendo que todo o processo 
de procura de local de estágio é da inteira 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 marquem uma reunião prévia com o 
Senhor Diretor, a fim de regularizar todos os procedimentos burocráticos. 
 

Habitualmente são os alunos que têm contactos familiares na Alemanha que 
costumam aproveitar esta oportunidade. Contudo, seria interessante se também alunos de 
nacionalidade portuguesa pudessem realizar um estágio na Alemanha. Uma solução para 
esta questão poderia ser a formação de uma parceria, por exemplo, um aluno que 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 firma ou na mesma cidade. Seria 
muito benéfico para os alunos, em vários sentidos. 
 

Faço votos de um bom estágio e espero que seja uma experiência muito profícua. 
 
 
 
 
 
Jens-Uwe Kersten 
(Aconselhamento Vocacional e Profissional) 


