
 

Entrevista de ansiedade 
Se você está nervoso com a parte da entrevista de sua inscrição no BVT, você estánãosozinho! 

Mesmo os adultos tendem a ficar ansiosos quando têm que fazer uma entrevista para a 

faculdade,um programa de pós-graduação, um emprego, etc. É uma reação humana muito 

normal. 

 
Sabemos que esta é a primeira vez que a maioria de vocês completará uma entrevista e 

esperamos que vocês fiquem nervosos. Estamos cientes disso e prometemos que faremos o 

nosso melhor para ajudá-lo a se sentir confortável. Abaixo você encontrará algumas dicas para 

ajudá-lo a se sentir o mais preparado, calmo e confiante possível. 

 
 

1. Aceite que você pode se sentir ansioso: quando as pessoas aceitam que 

algo as deixa ansiosas, a ansiedade tende a perder parte de seu poder. 

 
2. Vestido para o sucesso: Parecer profissional faz parte do processo de entrevista. Para 

nossos propósitos, queremos que você se vista de acordo com o código de vestimenta da 

escola, como em qualquer outro dia de aula. Escolha algo que o faça se sentir confortável, 

confiante e, o mais importante, como você mesmo. 

 

3. Alimente-se bem: a fome pode tornar mais difícil pensar com clareza e controlar 

suas emoções. Vocês'Vou me sentir melhor na sua entrevista, se você controlá-la! 

 
4. Prática: as pessoas tendem a se sentir mais confortáveis respondendo às perguntas 

da entrevista quando'tive alguma prática. Também pode ser útil relembrar suas 

respostas práticas se você ficar nervoso durante a entrevista real. Peça à sua família, 

amigos, conselheiro escolar, etc. para fazer o papel de entrevistador para você. Temos 

algumas questões práticas anexadas para você revisar! 

 

5. Brainstorm: Você pode se sentir mais confiante se fizer uma lista de coisas 

que gostaria de mencionar durante a entrevista e revê-la antes de entrar na 

sala de entrevista. Você também pode pensar em sua lista durante a 

entrevista, se ficar nervoso ou não tiver certeza do que dizer. 



 

6. Be Yourself: O objetivo da entrevista é nos dizer quem você é e, felizmente, a 

ansiedade tende a diminuir quando você está falando sobre coisas que são 

importantes para você. vestir'Não tenha medo de se expor. Não estamos procurando 

um tipo de aluno. Procuramos alunos de todos os tipos. 

 

7. Respirações de limpeza: Faça algumas respirações de limpeza enquanto espera para ir 

para a sala de entrevista ou mesmo durante a entrevista em si, se você começar a se sentir 

ansioso. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais à vontade. Onde você sente mais a respiração? 

A inspiração ou expiração? Em seu nariz, peito, barriga? Concentre-se nessa sensação 

forte ao inspirar e expirar. 

 

8. Pedra da Preocupação: Algumas pessoas têm mais facilidade para se concentrar no aqui e agora 

se tiverem algo físico para se agarrar e manipular. Se isso soa como você, você pode querer manter 

uma pedra da preocupação ou algo semelhante no bolso, que você pode acessar se sentir-se 

nervoso antes ou durante a entrevista. 

 
9. Acomodações: Se você normalmente consegue acomodações em sala de aula que 

possam ajudá-lo na entrevista, avise-nos! Assim como você deveria'Para perder pontos 

em questionários ou testes de acesso às suas acomodações nas aulas, não deduzimos 

pontos na entrevista por dar aos alunos o que eles precisam para ter sucesso. Não pedir 

essas coisas pode colocar um estresse desnecessário em você. Queremos ajudá-lo a 

fazer o seu melhor! 

 

Não há problema em se sentir 

ansioso durante a entrevista. 

A maioria das pessoas sim. É 

completamente normal.Nós 

entendemos e vamos superar isso 

juntos! 



 

Exemplos de perguntas para entrevista 

Aqui estão algumas das perguntas que podem ser feitas durante a entrevista. Seja você 

mesmo e compartilhe exemplos pessoais ao longo; queremos conhecê-lo e sua 

contribuição para a comunidade BVT. 

 

1. Por que você quer frequentar uma escola profissionalizante? 
 

2. O que mais lhe interessa em uma escola profissionalizante? Sobre o BVT especificamente? 
 

3. O que você acha do seu professor(s)diria sobre você se perguntado? 
 

4. O que você acha que deve melhorar para estar pronto para se sair bem em uma escola 
profissionalizante? 

 

5. O que você acha que já tem que o ajudará a se sair bem em uma escola profissionalizante? 
 

6. Diga-me algo sobre você que apoiaria sua inscrição no BVT. 
 

7. Qual programa vocacional mais lhe interessa? Porque? 
 

8. O que você gostaria de ter como carreira? Você tem planos para depois do ensino médio? 
 

9. Quais são os seus pontos fortes? Fraquezas? 
 

10. De quais assuntos você mais gosta e menos gosta e por quê? 
 

11. Como você gosta de passar seu tempo livre? 
 

12. Se eu pedisse a seus amigos para descrevê-lo, o que eles diriam? 
 

13. Qual é o seu maior desafio? 

14. O que você gostaria de realizar academicamente durante o ensino médio? 

Extracurricularmente? Tecnicamente? 

15. O que/quem o ajudou a decidir se inscrever no BVT? 

 


