
 

 

ECAP 2021: 
ESTÍMULO DO CONHECIMENTO DAS ÁREAS 

PROFISSIONAIS -2ª. série do Ensino Médio 

 

Prezados Pais e Responsáveis. 

Após realizar uma pesquisa com os alunos da 2ª. série sobre qual seria o melhor horário para eles 
participarem dos ENCONTROS do ECAP: Estímulo do Conhecimento das Áreas Profissionais, que 
atende exclusivamente aos alunos da 2ª. série do Ensino Médio, fizemos um ajuste nas datas dos nossos 
encontros a fim de melhor atendê-los.  

Acontecerá às 3as. feiras, nos horários e dias agendados e à princípio, continuaremos com a proposta 
exclusivamente remota sendo que, a cada encontro, reavaliaremos os resultados para verificar de que 
modo os alunos serão mais facilmente acessados. 

Segue a nova tabela de ENCONTROS. 

6/4 
Já aconteceu 

26/4 
Já aconteceu 

18 de maio 
3ª. feira 

14h 
REMOTO 

15 de junho 
3ª. feira 

14h 
REMOTO 

13 de julho 
3ª. feira 

14h 
REMOTO 

10 de agosto 
3ª. feira 

14h 
REMOTO 

Os encontros remotos acontecerão sempre na sala da turma: 
2a. série: https://global.gotomeeting.com/join/601771661 

IMPORTANTE: Estaremos sempre realizando avaliações para verificar se haverá e quando haverá a necessidade de encontros presenciais. 
Caso haja, informaremos com a antecedência devida. 

PEDIMOS QUE VOCÊS, PAIS E RESPONSÁVEIS, TAMBÉM AGENDEM AS DATAS, para incentivar a 

participação de seus filhos pois entendemos que no Ensino Médio o adolescente precisa de momentos 

em que converse sobre as escolhas que definirão o seu futuro. Assim, estimulamos a ORIENTAÇÃO 

VOCACIONAL e PROFISSIONAL e no caso da 2ª. série, temos mais esta proposta disponível, com uma 

equipe externa e preparada para realizar esse trabalho. 

Lembramos que o ECAP já iniciou no dia 6/4, teve continuidade em 26/4, 2ª. feira passada e continuará 

a acontecer nos próximos meses.  Seus filhos (para iniciarem esse trabalho) receberam (para responder) 

questionários de sondagem, enviados pela equipe do ECAP, a fim de reunir algumas informações sobre 

os alunos e os grupos. 

Agradecemos a parceria e qualquer dúvida, entre em contato com a Coordenação Pedagógica 

(poliana.santos@colegioplinioleite.com.br) ou psicologia (roxane.guedes@colegioplinioleite.com.br). 

EQUIPE DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

O que é o ECAP? 

ECAP (Estímulo do Conhecimento das Áreas 
Profissionais) é uma metodologia de Orientação 
profissional que atua em parceria com a escola 

com o objetivo de mapear as áreas profissionais 
de interesse dos alunos e orientá-los para a busca 
de informações nas áreas deficientes e aumentar 

a capacidade de autoconhecimento para uma 
escolha profissional mais eficiente. 
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