Carta 030/2018

Salvador, 06 de março de 2018.

Aos
Senhores Pais de Alunos
3ª série do EM do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Programa de Acompanhamento Vocacional.
Prezados Senhores:
O Colégio São Paulo está oferecendo aos alunos da 3a série do EM, opcionalmente, um trabalho
de Orientação Vocacional.
Este trabalho será realizado pela Psicóloga Silvia Teles e equipe, tendo por objetivo proporcionar
aos estudantes a descoberta dos conteúdos internos referentes aos seus desejos de realização
pessoal e profissional. Serão delimitadas as suas áreas de interesse e atuação, focando nas suas
aptidões e contextualizando-os no mercado de trabalho, para então fazerem a escolha de carreira
de forma mais consciente e coerente com as suas expectativas, motivadores profissionais e o seu
projeto de vida.
A atividade está formatada num modelo de Dinâmica de Grupo, organizada em dois módulos –
Redes Profissionais e Relações Ocupacionais. Os dois módulos incluem avaliações estruturais,
dinâmicas, verbalizações contextualizadas, jogos e feedback, em 07 (sete) encontros grupais, sendo
possível participar do Módulo 1 apenas ou dos Módulos 1 & 2. O informativo em anexo descreve a
metodologia que será utilizada.
Reunião
Esclarecemos que no próximo dia 09 de março (sexta-feira), às 7h30min, na Sala de GR,
localizada no Pátio das Artes, em nosso colégio, realizaremos um encontro com os
Senhores, a referida psicóloga e nossa orientadora educacional para outros esclarecimentos.
Inscrições
Os interessados deverão procurar a Tesouraria do Colégio, no período de 12 a 15 do corrente
mês, para fazerem a inscrição. O trabalho só será iniciado com um mínimo de 10 (dez) alunos
inscritos, obedecendo-se a ordem de inscrição.
Investimento por aluno
Serão cobradas taxas específicas para cada Módulo a serem pagas conforme descrito em anexo,
no ato da inscrição do(a) aluno(a), na Tesouraria do Colégio, porém, diretamente à empresa
Socialize Consultoria e Treinamento Ltda., com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, no 668, Sala
1304/1305, Caminho da 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 do respectivo grupo, 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. Nessa taxa, já estão incluídos os materiais necessários para os trabalhos.
Ao tempo em que nos colocamos à disposição dos Senhores para qualquer esclarecimento, através
da Profa. Rita Cavalcanti, Orientadora Educacional da 3a Série do EM, renovamos os votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

Colégio São Paulo
João Augusto Bamberg Conrado
Diretor Técnico-Pedagógico

