
"Visitas às melhores faculdades, eventos, exposições e empresas de
Vitória, proporcionando debates, mesas-redondas, rodas de conversa e

tira-dúvidas durante todo o Ensino Médio."
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Palestras mensais com
renomados profissionais do
mercado de trabalho,
enfocando os cursos de
interesse dos alunos. Visitas
às melhores faculdades,
eventos, exposições e
empresas de Vitória,
proporcionando debates,
mesas-redondas, rodas de
conversa e tira-dúvidas
durante todo o Ensino
Médio.
Esse projeto tem 
culminância com o 
"Simpósio de Informação 
Profissional", no qual 
recebemos diversas 
faculdades na escola
expondo os cursos
oferecidos e tirando as
últimas dúvidas

(Emescam, FDV, UCL,
Faesa, Multivix, Fucape,
UVV, Estacio e Católica
de Vitória são algumas
das participantes). 
"O contexto educacional
atual assume um
importante papel na vida
dos estudantes, para os
enfrentamentos das
novas exigências da
sociedade, seja no
mundo do trabalho, para
atender às novas
demandas do mercado,
seja para o desempenho
dos outros papéis que
desempenham ao longo
da vida.
A escola, além de
proporcionar
aprendizado, convivência
e formação de indivíduos, 
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também é um espaço
privilegiado para o
desenvolvimento de
habilidades, atitudes,
valores e pensamento
crítico, o que incentiva os
alunos a se tornarem
sujeitos ativos e
protagonistas de sua
própria história,
contribuindo para sua
formação profissional de
modo a exercer sua
carreira de forma eficaz."
- Soraya, coordenadora
do Ensino Médio.



Aprendendo a aprender e aprendendo a estudar. 
Junio Miranda - Consultor Pedagógico Bernoulli

Para tanto, os alunos do Ensino Médio receberam
informações instrutivas valiosas para sua rotina de estudos
e aprendizado. Junio Miranda, consultor pedagógico
Bernoulli, trouxe seus conhecimentos e, por meio de uma
conversa descontraída, os alunos obtiveram ótimas
conclusões.

Aprendendo a estudar

Palestra
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Confira na
próxima página
os depoimentos

dos alunos do
Ensino Médio

As palestras têm a finalidade de levar os alunos a pensarem
nas suas atitudes para alcançarem seu objetivo, refletirem
sobre as profissões da atualidade e a descobrirem o seu
real interesse profissional, além proporcionar para a família
um espaço que proporcione diálogo, reflexão, informação e,
principalmente, apoio na escolha do seu filho. 



A gente aprende a 

estudar através da

prática

WALLACE, 3ª Série

Não consigo aprender apenas sentando,
lendo e fazendo exercício. Eu gosto de
explicar para as pessoas, ouvir o que
elas têm a dizer. Eu gosto de discutir.

MARIA EDUARDA GIORI, 3ª Série

Nosso maior aprendizado é na fixação, através
da participação ativa no próprio estudo e no

processo de adquirir conhecimento

LORENZO, 1ª SérieEle acabou com os estereótipos que existem sobre
a forma de estudar e mostrou pra gente como

nosso cérebro consegue reter mais conhecimento.

ISABELA SALVADOR, 3ª Série

"Entender que o método de estudo que a
gente aprendeu no Fundamental é algo que

pode não funcionar para o Ensino Médio. Que
cada um tem a sua forma de aprender e que

temos que valorizar isso também."

MIGUEL, 3ª Série

Depoimentos
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Uma roda de conversa que
abordou com os alunos a
importância do
autoconhecimento,levando-
os a refletir sobre  suas
prioridades,  valores, 
 pontos fortes e pontos de
melhoria. Afinal, o
autoconhecimento permite
ao estudante desenvolver
aspirações profissionais
para ter satisfação em sua
atuação profissional. O
primeiro passo é saber
quem você é, para tratar
seus objetivos.
Ao final, para auxiliá-lo
nesta decisão, foram
listados sites seguros para o
estudo e a investigação das
profissões.
Quem conduziu a nossa
conversa foi a Janaina da
Silveira Seixas Melhem:
Psicóloga com
Especialização em
Família.Possui atuação nas
áreas de clínica, saúde
mental, desenvolvimento
humano e acadêmica.

Roda de conversa

"Construindo um
futuro profissional:

Quem você
pretende ser?"
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POR AUGUSTO CESAR
MEDEIROS

Momentos de interação
entre a família e os alunos
tornam o processo de
escolha profissional menos
angustiante. O pilar familiar
é o alicerce em que os
estudantes se apoiam para
fazer suas escolhas
profissionais. Visando tornar
esse momento leve,
Augusto Cesar trouxe para
os estudantes relatos de
sua trajetória profissional,
mostrando que momentos
de reflexão e de
autoconhecimento são
essenciais para a
assertividade da escolha
profissional. Além disso,
citou que se conhecer
profundamente e buscar
conhecimentos
relacionados à profissão
desejada dão mais clareza e
certeza na hora de tomar
uma decisão futura. Toda
profissão e carreira podem
ter intempéries, mas a
perseverança é a aliada no
processo da concretização
pessoal e profissional.

Roda de conversa

"Desafios da carreira
profissional"
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No primeiro semestre de
2022, acontecerão
visitas guiadas para os
alunos do Ensino Médio,
visando minimizar as
dificuldades da escolha
profissional. Serão
apresentadas aos
alunos as perspectivas
do atual mercado de
trabalho e as
orientações para a
escolha assertiva e
equilibrada na carreira
profissional, o que exige
empenho, busca e
perseverança.

Algumas já
aconteceram: fomos até
a Universidade de Vila
Velha e Emescam, para
conhecer um pouco dos
cursos que os alunos
almejam. Eles tiveram a
oportunidade de
conversar com
professores da área e
entender algumas
metodologias aplicadas.
Foi uma tarde muito
proveitosa! Confira! 

Conhecendo as profissões em parceria com a
Universidade de Vila Velha e Emescam.

Visitas guiadas

O que você vai
cursar?
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