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Anualmente realizamos em nossa escola, uma SEMANA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL. 
 
O projeto da Semana de Informação Profissional do Colégio Plínio Leite tem como objetivo a reflexão sobre 

diversos fatores que envolvem a escolha profissional mais segura e consciente. Através deste projeto, a 

escola possibilitará ao aluno do Ensino Médio, condições favoráveis ao amadurecimento em relação à 

escolha de sua profissão e desta forma, o aluno ampliará seu conhecimento acerca do mercado de trabalho e 

minimizando os conflitos que poderão surgir mais tarde na vida adulta. (trecho adaptado do Projeto). 

 

Outro ponto que nos motiva a realizar este evento, é o fato de que a falta de experiência e informação sobre 

os cursos superiores que são oferecidos nas diversas faculdades e universidades do país levam os jovens, 

por desconhecimento, escolherem carreiras sem a identificação necessária. 

 

Assim, alinhados com os novos tempos, a partir da primeira semana do mês de julho, daremos início a 

Semana de Informação Profissional Online do Plínio Leite.  

 

Através do Site da escola, estarão disponíveis vídeos de vários profissionais e suas carreiras, vídeos 

de algumas Universidades e cursos Técnicos para que os alunos possam conhecer as diferentes 

possibilidades, dentre outras atrações, que serão enviadas em uma próxima circular. 

O que mais a Semana de Informação Profissional tem a oferecer aos alunos? 

❖ Ampliar o conhecimento do aluno sobre as profissões, suas especificações e direcionamentos; 
❖ Colaborar para que o aluno se perceba enquanto sujeito participante do processo de escolhas; 
❖ Orientar para que sua escolha profissional seja consciente, a fim de que a mesma aconteça de forma 

prazerosa e tranquila;  
❖ Promover o interesse mais aprofundado das novas profissões que estão surgindo no mercado de trabalho; 
❖ Dar oportunidade ao nosso aluno em conhecer a realidade atual do mercado de trabalho. 
❖ Estimular a exploração de fontes de informações sobre as profissões, cursos e escolas; 
❖ Possibilitar que o aluno relacione sua escolha, com suas habilidades e competências e associá-la as 

tendências atuais no mercado de trabalho; 
❖ Despertar maior autoconhecimento, respeito em relação a si mesmo, as suas verdadeiras escolhas e 

habilidades sócio emocionais para a vida.  
❖ Compreender que nem sempre a primeira escolha será a definitiva e que muitas vezes, com novos 

conhecimentos e habilidades, nossas escolhas tomam rumos diferenciados. 

 

A SEMANA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL é preparada com muito cuidado ano a ano para os alunos e 

traz profissionais atuantes no mercado de trabalho que este ano, compartilharam suas experiências, 

vivências e histórias com os alunos do Colégio Plínio Leite. 

 

A proposta é oferecida aos alunos de 9º. Ano do EF A 3ª. série do Ensino Médio e é sempre muito importante 

para o contínuo amadurecimento da carreira a ser escolhida bem como para a decisão de alguns alunos que, 

na reta final da 3ª. série, ainda vão definir a sua profissão. 

 

Não PERCAM! PARTICIPEM! 

Atenciosamente, 

Roxane Guedes – Psicóloga do Colégio Plínio Leite 

Pela EQUIPE DO COLÈGIO PLÍNIO LEITE. 


