
 
 
 
 
 
 

 

São Paulo, 28 de julho de 2017. 

 

Prezados Senhores Pais e Alunos da 2ª e 3ª séries EM, 

 

 Informamos que, no período de 31/07 a 28/08, as aulas das segundas-feiras à tarde 

(14h05 às 15h35) serão dedicadas a atividades do Ciclo de Orientação Profissional oferecidas 

pelo Colégio Santa Marcelina, em parceria com a FASM (Faculdade Santa Marcelina), FIA 

(Faculdade Instituto de Administração) e a Desatando (startup especializada em atividades de 

apoio ao aluno no processo de escolha profissional). 

 As atividades contemplam palestras sobre profissões e mercado de trabalho no século 

XXI, atividades de autoconhecimento e sondagens de perfil voltadas para áreas de atuação 

profissional, dinâmicas de grupo, entre outras.  

 Na próxima segunda-feira (31/07), no auditório do colégio, faremos a abertura do Ciclo de 

Orientação Profissional, com a apresentação dos profissionais que atuarão nas atividades. Em 

seguida, o Prof. Marcelo Treff, especialista em carreiras pela FIA (Faculdade Instituto de 

Administração), falará sobre profissões e mercado de trabalho no século XXI. O evento ocorrerá 

das 14h05 às 15h35 e está aberto à participação dos pais.  

  Na sexta-feira (25/08), no período das 14h às 18h, levaremos os alunos das 2ª e 3ª séries 

EM à Feira de Profissões da USP, onde os alunos terão contato com os diversos cursos 

oferecidos pelos institutos e faculdades que fazem parte dos campi da Universidade de São 

Paulo.  Estão previstas visitas a outras instituições de ensino superior, cujos horários serão 

divulgados oportunamente.  

  Neste mês de agosto, faremos também o trabalho de suporte e orientação aos alunos 

da 3ª série na inscrição para os exames vestibulares das universidades estaduais (USP, 

UNESP e UNICAMP), bem como o incentivo aos alunos da 2ª série a participarem como 

treineiros. 

  Acesse a programação de todas as atividades deste ciclo no site do colégio. 

 

        Atenciosamente, 

 

Equipe Pedagógica 
. 
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