Futur en tous genres – informações úteis
O objetivo de «Futur en tous genres» é alargar os horizontes profissionais dos alunos, permitindo-lhes
assim descobrir profissões atípicas. Por esta ocasião, centenas de empresas, organizações e escolas
profissionais e superiores abrem as portas em toda a Suíça. As raparigas e os rapazes entre o sétimo
e o nono ano da HarmoS, no caso do Cantão de Berna, no nono ano da HarmoS no Cantão de
Neuchâtel, no oitavo ano da HarmoS em Valais, entre o sétimo e o décimo ano da HarmoS em Fribourg,
bem como no sétimo ano em Genebra, são convidados a acompanhar um familiar do sexo oposto no
seu local de trabalho ou ainda a participar num workshop temático apaixonante. Sob o lema de
«mudança de perspetivas», os jovens descobrem profissões, percursos de vida e áreas de trabalho
atípicos, experienciando essa diversidade.
Tem um filho ou uma filha abrangido/a por este projeto? Então não perca as oportunidades que se
abrem!
1.

Programa de base: raparigas e rapazes acompanham um familiar no seu trabalho

A participação cruzada está no centro do programa de base. Existem, no entanto, diversas variant es
possíveis:
• As raparigas acompanham o pai e os rapazes acompanham a mãe (ou uma pessoa do seu
meio);
•

2.

As raparigas acompanham uma pessoa que exerça uma profissão tradicionalmente masculina;
os rapazes acompanham alguém que exerça uma profissão tipicamente feminina.

Workshops temáticos: raparigas e rapazes escolhem um workshop prático

Um grande número de empresas, organizações, bem como escolas profissionais e superiores, propõem
um workshop temático em áreas profissionais atípicas para rapazes e raparigas. O seu filho/a sua filha
também gostaria de participar num workshop? Eis o procedimento:
•

Para

obter

informações

práticas,

aceda

a

www.futurentousgenres.ch,

separador

«ateliers/inscris-toi» (oficinas/inscreve-te).
Informações práticas
No local de trabalho
Pergunte ao seu empregador se o seu filho/a sua filha pode ir conhecer o seu trabalho no âmbito do
programa «Futur en tous genres». Não se esqueça de informar os seus colegas, a direção e o
departamento de recursos humanos. São diversas as empresas que preveem um programa especial
para esta ocasião.
Na escola
Caso o seu filho/a sua filha deseje acompanhá-lo no trabalho ou participar num workshop temático, é
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necessário preencher o modelo de dispensa escolar , que o seu filho/a sua filha deverá entregar ao
professor. Se a turma do seu filho/da sua filha não participar neste dia, terá a oportunidade de realizar
atividades temáticas na sala de aula.
Preparação do dia «Futur en tous genres»
Prepare-se para a jornada «Futur en tous genres»: que trabalho é que o seu filho/a sua filha gostaria
de descobrir? Nada de mais apaixonante do que falar sobre estes diversos temas. Encontrará aqui uma
lista de controlo para ajudar a organizar o dia.
Entrevista
Pergunte a um colega se está disponível para responder a questões do seu filho/da sua filha. O objetivo
do dia é que raparigas e rapazes descubram a multitude de profissões existentes, pelo que deverá
escolher alguém que exerça uma profissão atípica ou desconhecida do seu filho/da sua filha. Pode
descarregar um modelo de entrevista.
Questionário de avaliação
No final do dia, peça ao seu filho/à sua filha que preencha o questionário de avaliação do dia «Futur
en tous genres» e envie-o para a coordenação de Futur en tous genres.
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