“Dia Nacional Do Futuro”- Síntese dos pontos mais importantes
O objetivo do Dia Nacional do Futuro é promover um planejamento aberto de vida e carreira para estudantes,
independente do sexo dos alunos.
Assim, centenas de empresas, organizações, escolas profissionalizantes e universidades de toda a Suíça abrem
suas portas no Dia Nacional do Futuro.
Meninas e meninos da 5ª à 7ª série são convidados a acompanhar uma pessoa de referência no trabalho ou a
participar de interessantes projetos especiais. Seguindo o lema "mudar de lado", eles descobrem ocupações,
carreiras e áreas de trabalho pouco típicas para seu sexo, aprendendo deste modo que há inúmeras
possibilidades abertas a eles.
Você também têm uma filha ou um filho na 5ª à 7ª série? Então aproveite esta oportunidade, há várias
maneiras de participar:
1.

Programa básico: meninas e meninos acompanham uma pessoa conhecida ao trabalho

Na escolha da pessoa a acompanhar deve-se considerar o lema “mudar de lado”. Mas existem muitas
variantes, por exemplo:
•
•

2.

Meninas acompanham seus pais, meninos acompanham suas mães (ou algum parente próximo);
Meninas acompanham uma pessoa cujo trabalho seja predominantemente masculino e rapazes
acompanham inversamente uma pessoa que trabalha em uma profissão com uma proporção maior de
mulheres.

Projetos Especiais: meninos e meninas participam de um projeto especial de sua escolha

Inúmeros negócios, organizações, faculdades e universidades promovem programas especiais no Dia do Futuro
e convidam meninos e meninas a descobrir àreas de trabalho pouco tradicionais. Caso seu filho ou filha queira
participar de um projeto especial, proceda assim:



Informações gerais sobre os projetos disponíveis em: Spezialprojekte für Mädchen (projetos especiais
para meninas) ou Spezialprojekte für Jungen" (projetos especiais para meninos).
Sua filha ou seu filho pode se registrar num projeto especial no cantão de residência neste link:
www.nationalerzukunftstag.ch/de/angebote

Orientação para participar:
Na sua empresa
Pergunte no seu local de trabalho se seu filho ou filha pode lhe acompanhar no Dia do Futuro, e informe seus
colegas. O programa Dia do Futuro já é parte fixa do programa anual de muitas empresas.
Na escola
Pergunte na escola se a classe de seu filho ou sua filha participa do Dia do Futuro. Em caso negativo, você pode
solicitar uma dispensa escolar para sua criança. Cada cantão possui diversas condições de participação
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(unterschiedliche Teilnahmebedingungen). Para as crianças que não participarem do Dia do Futuro e que
portanto permanecem na escola, existem projetos internos escolares.


Aqui está o link de requisição de dispensa escolar:
www.nationalerzukunftstag.ch/fileadmin/files/files/pdf/2020_Dispensationsformular.docx

Organização do dia do projeto
Considere antes do Dia do Futuro que tipo de trabalho sua criança poderia efetuar de maneira autônoma. Nada
é mais divertido que poder trabalhar de modo independente! Podem ser pequenas tarefas, como distribuir
cartas, selar os envelopes, fazer cópias, comprar lanches e organizar ferramentas.
Uma Lista de controle para organizar o dia está disponível aqui hier .
Entrevista
Peça a um colega de trabalho se ele ou ela estaria disposto a ser entrevistado por seu filho ou filha. No Dia do
Futuro meninas e meninos devem aprender o quão ampla e versátil é a gama de possíveis profissões. Portanto,
escolha especificamente uma pessoa que, do ponto de vista de seu filho ou sua filha, possa oferecer uma nova
perspectiva sobre uma profissão desconhecida ou não tradicional. Aqui está um modelo de entrevista
Interviewvorlage.
Questionário sobre o Dia do Futuro
Após o dia do projeto sua criança deve preencher o formulário Fragebogen zum Zukunftstag e enviá-lo para
Geschäftsstelle des Nationalen Zukunftstags.
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