6o ao 9o ano do Ensino Fundamental
1a à 3a série do Ensino Médio com Pré-Vestibular

Salvador, 04 de maio de 2021.

Da Direção Pedagógica
Às Famílias e Estudantes dos 2º e 3º anos do Ensino Médio.
Assunto: XII Jornada de Informação Proﬁssional

“Nada na vida deve ser temido, somente compreendido.
Agora é hora de compreender mais para temer menos.”
Marie Curie- Física

Prezada Família e Querido/a Estudante!
A tarefa de educar vai muito além da formação acadêmica, pois consolida valores e
atitudes, preparando nossos/as jovens para enfrentar novos desaﬁos, sobretudo nestes últimos
anos letivos, que foram extremamente desaﬁadores para todos/as nós. Ciente da nossa
responsabilidade na formação integral de nossos/as estudantes, o Colégio Gregor Mendel
desenvolve o Projeto de Vida durante todo o Ensino Médio, visando favorecer a escolha
proﬁssional de maneira consciente.
A próxima etapa deste trabalho é a XII Jornada de Informação Proﬁssional, que
acontecerá no período de 05 a 28 de maio. A abertura da Jornada acontecerá no dia 05/05, às
19h, com a palestra cujo tema será “As Mudanças no Ensino Superior e a Escolha
Proﬁssional”, com a presença do Psicólogo, Coordenador do curso de Psicologia da UFBA,
Professor Jorge Sales e Cristiane Beserra, Psicóloga e Orientadora Proﬁssional. É importante que
as famílias também participem da abertura da Jornada. Enviaremos, para o e-mail institucional, o
link de acesso da abertura, 10 minutos antes do evento. Nos dias 06 e 07, teremos as palestras
sobre várias proﬁssões, formatadas de acordo com as solicitações dos/as estudantes na enquete
realizada nos dias 29 e 30/04. De 10 a 20/05, teremos minicursos de Odontologia, Medicina,
Psicologia e Direito, em parceria com o Centro Universitário UNIRUY. No período de 24 a 28 de
maio, acontecerão algumas oﬁcinas: Oﬁcina de Direito e Cidadania, Introdução à Prática
Fotográﬁca, Coaching de Carreira, Criação e Produção de Podcast, Empreendedorismo, Croquis e
Croquis Arquitetônicos.
Observem, a seguir, a programação completa da Jornada de Informação Proﬁssional. É
necessário realizar a inscrição em todas as atividades para validar o acesso à/às sala/s
pretendida/s.

A gente e o que
a gente aprende.

Contamos, mais uma vez, com a presença e parceria de todos/as!

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

XII JORNADA DE INFORMAÇÃO

PROFISSIONAL

Enviaremos os links de acesso às
palestras no dia do evento, para
os e-mails institucionais dos/as
estudantes.

Do dia 24 ao dia 28 de maio, a UniJorge promoverá
uma série de experiências virtuais para estudantes
do ensino médio. São diversas oﬁcinas gratuitas que
vão ajudar a alavancar as suas possibilidades no
mercado de trabalho. Participe!

Inscrições através do link

Minicurso online
Caro Educador, é com grande carinho que montamos
mais uma ação para o nosso portfólio, são os
Minicursos, que tem o intuito de inserir seus alunos
no mundo Universitário, ajudando assim aos
mesmos na escolha proﬁssional. Os minicursos, irão
acontecer em 2 encontros e ao ﬁnal o aluno receberá
o certiﬁcado com carga horária extra curricular.
Legal, não é?

Inscrições através do link

em Casa

