Carta 254/2018

Salvador, 10 de setembro de 2018.

Aos
Senhores Pais e Alunos da 2a Série do EM do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Atividades de Orientação Profissional - Oficina: Redes Profissionais.
Prezados Senhores,
Estamos oferecendo uma atividade opcional de Orientação Profissional para os alunos da 2 a Série do EM. A atividade está
formatada num modelo de Dinâmica de Grupo, organizada nos 03 (três) encontros a seguir discriminados, a serem realizados
no próprio Colégio.
● Encontro 1: Levantamento dos interesses profissionais dos participantes.
● Encontro 2: Apresentação do resultado do levantamento individual de interesses profissionais e apresentação de mapa de
cursos de Graduação associados. Os participantes receberão uma Ficha-Resumo com as informações levantadas e um e-mail
com sites específicos para pesquisa sobre os cursos mapeados.
● Encontro 3: Resolução de situação-problema relativa ao mundo do trabalho e equipes multiprofissionais – simulação e
esclarecimento de eventuais dúvidas dos participantes relativas às Fichas-Resumo entregues no Encontro 2.

Será oferecido nos seguintes horários:
Dia do encontro
Horário
Data Encontro 1
Data Encontro 2
Data Encontro 3

Quinta-feira
13:30 às 15:30
20 de setembro
27 de setembro
04 de outubro

O trabalho será conduzido pela psicóloga Silvia Teles e equipe, especializada em Psicologia do Trabalho e Orientação
Profissional, Diretora da Socialize Consultoria. Está disponível no site www.socializeconsultoria.com.br um vídeo informativo
a respeito da Oficina “Redes Profissionais”.
Inscrições
Os interessados deverão procurar a Secretaria do Colégio, no período de 13 a 17 de setembro do corrente ano para realizarem as
inscrições. Os trabalhos só serão iniciados com um mínimo de 10 (dez) alunos inscritos, obedecendo-se a ordem de inscrição, e
com número máximo de 25 (vinte e cinco) participantes. Grupos consecutivos poderão ser montados, caso seja necessário.
Investimento por aluno
Será cobrada uma taxa única por aluno – incluindo os materiais a serem utilizados – no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a
ser paga de uma só vez (cheque ou espécie), no ato da inscrição do(a) aluno(a), na Secretaria do Colégio, porém, diretamente à
empresa Socialize Consultoria e Treinamento Ltda., com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, no 668, Sala 1304/1305, Caminho
das Árvores, CEP 41820-770, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.620.833/0001-05. No ato do pagamento será
entregue aos Senhores um Recibo Provisório e, no prazo de 08 (oito) dias após o primeiro encontro com os alunos, será
entregue a correspondente Nota Fiscal Eletrônica da Prestação dos Serviços para o e-mail que vier a ser informado pelos
Senhores no ato da inscrição.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição dos Senhores para outros esclarecimentos, através da Profa. Rita Cavalcanti,
Orientadora Educacional da 2a Série do EM, renovamos os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

