Aos Departamentos de Recursos Humanos
das empresas que recebem estágios em 2021
Lisboa, Fevereiro de 2021

Estágio em empresas de 21.06. a 02.07.2021

Exmos. Senhores
Desde 1987, a Escola Alemã de Lisboa tem levado à prática, para os seus alunos do 10º ano, um
estágio em empresas com a duração de duas semanas, o qual representa, para a grande
maioria, o primeiro contacto efectivo com o mundo laboral.
Esta iniciativa deve-se ao facto de os alunos, no final do 10º ano, terem de optar por
determinadas disciplinas base com vista ao 11º e 12º ano. Dado que esta decisão irá mais tarde
influenciar a escolha da carreira profissional, os jovens são previa e amplamente informados e
aconselhados.
Ao efetuarem um estágio numa empresa, os jovens podem trabalhar durante duas semanas
como funcionários normais. Têm aí oportunidade de comparar os seus desejos e ideias com a
realidade e receber novos estímulos. Podem travar conhecimento com uma empresa e informarse sobre os vários domínios dessa atividade, que talvez venham a influenciar a sua futura
carreira profissional.
Devido à atual situação de pandemia, o estágio neste ano letivo não será uma componente
curricular obrigatória para os alunos. No entanto, ficaríamos contentes caso os nossos alunos,
individualmente, considerem a oportunidade de fazer um estágio
Durante o período de trabalho e no percurso até ao respetivo local e regresso, os alunos estão
cobertos pelo seguro da Escola Alemã de Lisboa.
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer o vosso interesse pelo nosso
projeto, bem como a vossa simpática colaboração.
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