
Programa de 
Oportunidades 

Vocacionais e de 
Caminhos para 

Carreiras

Declaração da Missão:

A missão do Programa VOC-P 

é identificar alunos que 

prosperariam em uma 

experiência vocacional do 

ensino médio (high school) 

que lhes permita ter 

oportunidades práticas em 

um ambiente de trabalho. Os 

alunos continuarão a obter 

ganhos acadêmicos em seu 

nível independente, enquanto 

demonstram progresso na 

conclusão de um portfólio 

MCAS-ALT.

O Programa de Oportunidades Vocacionais 

e Caminhos de Carreira é um programa de 

quatro anos desenhado para ensinar aos 

alunos acadêmicas funcionais, vida 

independente e capacidades vocacionais. 

As concentrações vocacionais e as áreas 

de estudo são baseadas em capacidades e 

os alunos são individualmente combinados 

com áreas de estudo baseadas no 

desenvolvimento de capacidades, 

interesse, pontos fortes e necessidades de 

aprendizagem.

Estudantes admitidos no programa VOC-P 

entram na Worcester Technical High

School sob as Diretrizes do Capítulo 70 das 

Leis Gerais de Massachusetts. A instrução 

é por meio de um modelo paralelo de apoio 

que oferece apoio e assistência de um 

educador especial e/ou assistente de 

educação especial, em colaboração com o 

corpo docente e funcionários da Worcester 

Technical High School e seus parceiros 

afiliados.

Os alunos elegíveis interessados em se 

candidatar à admissão no programa VOC-P 

devem entrar em contato com o/a 

Coordenador(a) da Equipe de Avaliação em 

suas escolas distritais de ensino médio 

(high schools) para iniciar o processo de 

inscrição. As inscrições devem ser feitas 

até março. 



População-alvo para VOC-P

Autodefesa de Interesses - como se 

comunicar durante o trabalho ou fora dele na 

comunidade quando surgem problemas e 

como trabalhar na determinação de soluções 

para esses problemas, navegando na Internet, 

nas mídias sociais para procurar  

oportunidades de emprego.

Capacidades Vocacionais - treinamento no 

emprego, prontidão para o trabalho, entrevista, 

preparação do currículo e capacidades para 

trabalho, segurança durante o trabalho.

Oportunidades Comunitárias - os alunos 

participarão em estágios voluntários dentro da 

comunidade, possivelmente levando a 

emprego.

Capacidades de Empregabilidade -

pensamento crítico e resolução de problemas, 

trabalhando em equipe, capacidades de 

comunicação, motivação, gerenciamento de 

tempo.

Atividades de Vida Diária - manter um 

ambiente seguro, cozinhar, limpar, vestir, 

higiene pessoal.

Treinamento para Viagens - ler um horário de 

ônibus na comunidade, agendar uma viagem 

com transporte como WRTA, Uber, Lift, etc.

Orçamentos/Gestão de Dinheiros - identificar 

e contar moedas e notas, comparar preços 

dentro das lojas, fazer trocos, usar um cartão 

ATM/débito, fazer compras para promover  

independência. 

Capacidades Vocacionais 

Direcionadas e Áreas de Estudo

O Programa de Oportunidades Vocacionais 

e Caminhos para Carreira (VOC-P) da 

Worcester Technical High School é 

projetado para alunos com necessidades 

especiais que:

• Tenham sido considerados elegíveis para 

serviços de educação especial devido a 

uma deficiência intelectual e/ou Espectro 

Autista como sua principal deficiência.

• Sejam determinados por uma equipe 

como precisando de um programa 

substancialmente separado e cujo PEI 

(IEP) possa ser implementado no 

Programa VOC-P.

• Participem da Avaliação Alternativa do 

MCAS

• Possam se beneficiar de um programa 

que esteja diretamente relacionado à 

preparação dos alunos para 

oportunidades de carreira. 

• Possam com segurança e com apoios 

decrescentes, acessar um programa de 

carreira apoiado e apropriado oferecido 

na Worcester Technical High School.

• Tenham necessidade de metas de 

carreira que possam ser cumpridas 

através do Programa de Oportunidades 

Vocacionais e Caminhos para Carreiras.

• Os alunos seguirão as políticas e 

procedimentos descritos no Manual 

Estudantil das Escolas Públicas de 

Worcester, bem como o manual 

suplementar fornecido pela Worcester 

Technical High School.

Os alunos terão acesso a áreas profissionais 

direcionadas que oferecem oportunidades ideais 

para adquirir capacidades que os ajudarão a 

garantir algum tipo de emprego.

Os alunos do Programa VOC-P 9/10 enfocam 

em capacidades acadêmicas funcionais, 

especificamente voltadas para as Estruturas 

Curriculares de MA e conclusão de Portfólios 

MCAS-Alt. Os alunos que participam do 

Programa VOC-P não recebem um diploma de 

ensino médio (high school) ou certificado de 

comércio. Os alunos receberão um certificado 

de concretização (attainment) após 

completarem 4 anos.

Os alunos fortalecem suas capacidades de 

gestão de dinheiros, capacidades de 

compreensão para leitura e escrita, bem como 

capacidades transversais (soft skills) 

necessárias para o sucesso durante o trabalho. 

Os alunos explorarão áreas vocacionais que 

correspondem ao seu desenvolvimento de 

capacidades, interesses, pontos fortes e 

necessidades de aprendizagem.

Os alunos do Programa VOC-P 11/12 continuam 
desenvolvendo e refinando capacidades 
relacionadas à gestão e orçamento de dinheiros, 
vida independente, empregabilidade e áreas 
vocacionais. Os alunos trabalham na criação de 
um currículo enquanto aprendem o processo de 
procurar e se candidatar para emprego e para 
oportunidades de voluntariado. Os alunos terão 
experiências únicas e participarão na 
comunidade contribuindo de forma colaborativa 
e, ao mesmo tempo, ganhando experiências 
inestimáveis.

Visão Geral do Programa 
VOC-P


