COMUNICADO Nº 17/ 2017
São Caetano do Sul, 24 de abril de 2017

Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor dura para sempre.
1 Crônicas 16:34

Prezados Pais, Responsáveis e Alunos
Estamos lançando este ano em nosso colégio a FEIRA DE PROFISSÕES, que tem como público
alvo os alunos de 9º ano ao 3º ano do Ensino Médio. A finalidade deste projeto é apresentar algumas
profissões disponíveis no mercado de trabalho, bem como ajuda-los a escolher os cursos e faculdades
que alavancarão sua carreira profissional.
Teremos neste dia, no primeiro momento, vários stands das universidades que estão presentes
em nossa região, apresentando os cursos disponíveis em níveis de graduação e pós-graduação. Após este
momento inicial, os alunos participarão de duas palestras escolhidas antecipadamente, para elucidar o
mercado de trabalho que o curso pode atuar e suas derivações.
Esta feira também está aberta para os pais ou amigos que desejam ampliar o seu currículo ou
mesmo migrar a sua área de atuação. Ou ainda, para os pais que desejarem acompanhar e ajudar seu
filho(a) na escolha do curso superior.
Convidamos a todos, a participarem da nossa FEIRA DE PROFISSÕES, que ocorrerá no dia 07/05
à partir das 9h30 com a visita aos stands das faculdades, apresentando seus cursos e unidades no ABC.
No segundo momento deste evento, teremos mais de 20 palestras disponíveis para que os alunos e pais
possam participar. Os alunos deverão acessar até o dia 26/04 o endereço
http://feiradeprofissoes.apse.org.br e escolher 3 (três) opções de palestras. Lembrando que temos um
número limitado de vagas.
Todos os alunos deverão preencher o relatório de visita, que contempla a palestra geral, visita
nos stands e as palestras escolhidas pelo aluno. Este relatório será bonificado com pontuação nas
disciplinas das áreas de Ciências Naturais, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.
Temos a certeza de que será um momento de extrema importância para todos os alunos, pais,
responsáveis e amigos, pois os ajudarão no futuro.
Atenciosamente,

Emerson Francisco da Silva
Diretor Escolar
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