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Aos Departamentos de Recursos Humanos 

das empresas que recebem estágios em 2022/2023 

 

 

 

                      Lisboa, Outubro 2022 

 

 

Estágio em empresas de 26.06. a 07.07.2023 

 

 

Exmos. Senhores 

 

Todos os anos, a Escola Alemã de Lisboa promove, 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 efetivo com o mundo laboral. 

 

Esta iniciativa deve-se ao facto dos alunos, no final do 10º ano, terem de optar por determinadas 

disciplinas base com vista ao 11º e 12º ano. Dado que esta decisão pode influenciar mais tarde a 

escolha da via profissional, os jovens são previa e amplamente informados e aconselhados. 

 

Ao efetuarem um estágio numa empresa, os jovens devem 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 informar-se sobre 

os vários domínios dessa atividade, que talvez venham a influenciar a sua futura carreira 

profissional. 

 

No decurso do estágio os alunos tem de elaborar um relatório que, posteriormente, deverá ser 

entregue na Escola juntamente com o certificado de 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. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Anja Becker 

Studien- und Berufsberatung / Orientação vocacional e profissional 

anja.becker@dslissabon.com 


