Portuguese

Aprendizagem em Local de Trabalho
Informações para pais e cuidadores
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

O papel dos pais e cuidadores é
essencial para o sucesso de qualquer
programa de aprendizagem em local
de trabalho. Ao dar apoio em casa,
você pode ajudar seu filho a tomar
decisões importantes sobre o futuro e
a aproveitar ao máximo a experiência
no local de trabalho.
Workplace Learning
(Aprendizagem em Local de Trabalho)
Os programas de aprendizagem em local de
trabalho fazem parte do currículo do ensino médio/
secundário de NSW. Eles permitem que os alunos
passem determinado período em um local de
trabalho. Tal experiência melhora a aprendizagem
deles em sala de aula, ajuda em suas escolhas de
carreira e desenvolve suas habilidades no mercado.
Os programas são gratuitos.

Programas de aprendizagem em local
de trabalho
A experiência de trabalho geralmente é realizada
por alunos dos Years 9 ou 10, com algumas
oportunidades nos Years 11 e 12. Ela oferece
uma introdução geral ao “mundo do trabalho” e
a possíveis carreiras. Os alunos executam tarefas
supervisionadas e apropriadas para seu nível de
habilidades.
Os programas de estágio de trabalho são
desenvolvidos para estudantes matriculados
em cursos do Higher School Certificate - HSC
(Certificado de Ensino Médio/Secundário)
reconhecidos pelo mercado. Durante o estágio, os
estudantes praticam o que estão aprendendo, para
alcançar padrões de mercado. O estágio de trabalho
é uma exigência do HSC para cursos específicos de
grade curricular do mercado. A escola organizará
estágios de trabalho através de um Work Placement
Service Provider (Provedor de Serviços de Estágio).

Providências de transporte
Benefícios da aprendizagem em local
de trabalho

A maioria dos estágios estará a uma curta distância
de casa.

A aprendizagem em local de trabalho ajuda o
aluno a:

O estudante será responsável por toda a despesa
de transporte. Você deverá ajudar seu filho com
as providências de transporte e com os custos do
mesmo, durante todo o estágio.

•

	desenvolver habilidades gerais de trabalho,
tais como comunicação em locais de trabalho e
trabalho em equipe

•

	desenvolver habilidades específicas do mercado,
ligadas ao seu curso de Vocational Education
and Training - VET (Educação e Treinamento
Vocacional)

•

	tomar decisões fundamentadas ao planejar suas
matérias na escola e a carreira a seguir depois da
escola.
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Se tiver alguma preocupação, deve conversar sobre
ela com seu filho e com o organizador do programa.
Observação: Se seu filho estiver considerando um
estágio longe de casa ou em outro estado, você
deverá, antes de tudo, entrar em contato com a
escola dele. Documentação adicional deverá ser
preenchida antes que o estágio seja aprovado como
adequado pelo diretor da escola.
WWW.EDUCATION.NSW.GOV.AU

1

Segurança e emergências do aluno
A segurança do aluno e a proteção à criança são
prioridades do NSW Department of Education
(Departamento de Educação de NSW).
Os empregadores de estágio devem avisar
imediatamente à escola sobre quaisquer incidentes
de saúde ou de segurança, inclusive casos de
quase-acidentes, enquanto os alunos estiverem
no estágio. Os empregadores de estágio também
devem avisar ao TAFE ou à organização privada
ou comunitária responsável pelo curso. Algumas
atividades são totalmente proibidas, enquanto que
outras têm condições associadas a elas. Para maiores
informações, por favor, visite:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe
Seu filho terá em sua posse um Student Contact
Card (Cartão de Contato do Estudante), contendo o
número do Medicare (ou o telefone do médico) e os
contatos informados, durante o horário normal de
expediente ou fora dele. Tais informações são
críticas em casos de emergência.
Os alunos devem avisar sobre quaisquer
preocupações imediatas de segurança, riscos ou
incidentes ao empregador, à escola, ao TAFE ou à
organização privada ou comunitária de treinamento
registrada logo que possível, e dentro de 24 horas.
Se seu filho tiver alguma preocupação, estiver ferido
ou se sentir em risco, e não puder levar o problema
ao empregador de estágio, deverá ligar
imediatamente para a escola ou para o contato de
emergência.

Seguro e indenização
O Departamento possui seguro para alunos feridos
enquanto participam de aprendizagem em local de
trabalho aprovado. Para maiores informações veja
o Workplace Learning Guide for Parents and
Carers (Guia Sobre Aprendizagem em Local de
Trabalho para Pais e Cuidadores) no endereço
abaixo:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

Alunos com deficiências ou condições
médicas
Você deverá informar à escola, ao TAFE ou à
organização privada ou comunitária de treinamento
registrada sobre qualquer deficiência, necessidade
de aprendizagem ou de assistência, condição
médica (por exemplo, risco diagnosticado de
anafilaxia) ou restrição que afete seu filho e possa
impactar em sua segurança, bem estar e supervisão
no local de trabalho.
Pode ser necessário disponibilizar assistência médica
para os empregadores de estágio. Se estiver em
dúvida, converse com o clínico geral/médico de
família de seu filho.
Se seu filho precisar de quaisquer ajustes no local
de trabalho para ajudar em suas necessidades de
assistência, discuta isso com a escola e também
com o TAFE ou organização privada ou comunitária
de treinamento registrada durante o processo de
planejamento. Tais informações devem ser incluídas
no Student Placement Record (Registro de Estágio
do Estudante) de seu filho.

Para maiores informações
1. 	Entre em contato com a escola de seu filho,
já que eles desenvolveram o programa de
aprendizagem para ele.
2. 	Você pode também entrar em contato com o
funcionário sênior de percursos, responsável pela
aprendizagem em local de trabalho no escritório
local do Departamento. Os dados para contato
podem ser obtidos na escola.
3. 	Se precisar de um intérprete, por favor, ligue para
o Serviço de Intérpretes por Telefone, no número
131 450.

Senior Pathways, Pathways and Transitions
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au

PUBLIC SCHOOLS NSW

MAY 2021

WWW.EDUCATION.NSW.GOV.AU

2

