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Um dos momentos mais complexos
na vida de um estudante é aquele
em que deve definir qual carreira
seguir. A pouca idade, aliada à
miríade de possibilidades dentre as
profissões existentes atualmente,
muitas vezes gera grandes
confusões na cabeça dos futuros
universitários, quando da definição
daquilo a que se dedicará ao longo
de sua vida.
Galeria de fotos
Atenta a essa realidade, a Escola
Internacional de Alphaville procura
oferecer o maior número de informações e referências aos seus alunos, para que tenham
em mãos elementos suficientes para escolher, com a necessária dose de certeza, o curso
universitário que mais se encaixa em seus perfis.
Nesse sentido, vale destacar a primeira das Assembleias realizadas junto aos alunos do
High School (Ensino Médio) em 2012, proferida pelo professor Marcos Pereira, responsável
pelas aulas de Empreendedorismo e pela Orientação Profissional, na qual os alunos
podem ter reuniões individuais e tirar dúvidas sobre o futuro profissional – (a Orientação
Profissional acontece todas as tardes de quarta-feira, a partir das 13h30, para os alunos
interessados).
De maneira direta e descontraída, o docente listou uma série de dicas para auxiliar os
alunos quando da definição da faculdade que tentarão ingressar ao término do Ensino
Médio.
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A seguir, alguns dos tópicos abordados pelo professor Marcos junto aos alunos:
Oriente-se
Entrem no site das principais faculdades, do cursinho, busquem saber mais sobre o que
cada curso exige e também aquilo que oferece, para ter a base mais sólida possível no
momento de tomar uma decisão.
Prepare-se
Deem chances às novas oportunidades. Muitas vezes, é na prorrogação que elas surgem.
Então, esteja preparado para agarrar e fazer o que for preciso para não deixá-la escapar.
Aceite as críticas
É preciso aprender a conviver com as críticas, não se abater com elas, e criar forças para
melhorar e evoluir.
Dê o melhor de si
As pessoas exigem cada vez mais de nós, e o mercado de trabalho nem sempre é muito
amigável na hora de lhe dizer que você não atendeu as expectativas e errou. Uma forma
de vencer isso é dando o seu melhor.
Atualize-se
É fundamental se atualizar constantemente nos dias atuais.
Conecte-se
Aposte na amizade, pois é certo que você reencontrará pessoas.

Calendário
Maio/2012
1/05/2012
Dia do Trabalho - Feriado
7/05/2012
Reunião de Pais - Kids (07 a 10)
8/05/2012
Reunião de Pais - Teens 6/8, 6/9 e 7
14/05/2012
Reunião de Pais - Juniors (14 a 18)
15/05/2012
Reunião de Pais - Teens 8 e High-School
16/05/2012
Estudo do M eio - Teens (16 a 19)

Explique-se
Currículos de 10 páginas não existem. Tente resumir suas qualificações em duas páginas.

25/05/2012
Término das aulas de Natação

Recicle os conhecimentos
É importante buscar cursos e oportunidades que lhes ajudem em seus próprios
crescimentos.

Mais Calendário

Crie seu currículo como estudante
Algo que conta muito em suas formações como estudantes são as participações em fóruns,
como o Fórum FAAP e o SiEM, e também o desempenho no ENEM, pois agora com o Sisu
(Sistema de Seleção Unificada), é possível ingressar na faculdade somente com a nota do
ENEM. Outra coisa que a Escola Internacional oferece e que pode contar muito em seus
futuros é a chance de atuar em um projeto social como o “Janelas Para o Futuro”.

Restaurante

Tenha coragem
É preciso coragem para decidir a própria vida, independente daquilo que os outros

www.escolainternacional.com.br/bra/idx_acontece_int.php?vestibular&id=860

ALMOÇO
28/05
Salada: Buffet de saladas
Prato Base: Arroz / feijão / opção: arroz
integral
Prato Principal: Carne moída
Prato Opcional: Filé de frango com
champignon
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consideram melhor para você.
Busque a satisfação, não o dinheiro
Ser rico não pode ser o maior objetivo da carreira de ninguém, e sim a consequência de
um trabalho bem feito.
Aprenda a ouvir
Uma dica: apurem os ouvidos que vocês se darão bem. Escutem mais, falem menos.
Mudanças
Não tenham medo de mudar os seus objetivos, pois o mundo é dinâmico.

Guarnição: Purê de batatas
Verdura: M ix de verduras
Doce:
Fruta: Fruta da época
Cardápio do mês
LANCHE
Artigos

A Importância do Brincar - Artigo da
professora Sheila Soares - Kids 4 A

Mais Vestibular
+ línguas - Matéria publicada na
Folha de São Paulo

Gestor da Escola Internacional,
Ricardo Chioccarello fala sobre o
legado de Steve Jobs

"O Brasil tem de criar uma geração
de empreendedores" - Tamer
Cavusgil, da Georgia University, fala
à Isto É Dinheiro
Ser popular é melhor que estudar? Artigo de Rosely Sayão - Folha de São
Paulo

ESCOLA INTERNACIONAL DE ALPHAVILLE
Av. Copacabana, 624 - Cond. Empresarial 18 do Forte - Alphaville - Barueri - SP | Tel: (11) 4134 6686
Política de Privacidade . Todos os direitos reservados

Expand
nextprevious
Close
Previous
0/0
Next

www.escolainternacional.com.br/bra/idx_acontece_int.php?vestibular&id=860

2/2

