
COMUNICADO 01/2014 

 
Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santa Clara 

 
 "Senhores Pais, 
  

 É com muito orgulho que nós, da atual Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santa Clara, 

apresentamos a primeira edição da S.O.P.A. (Semana de Orientação Profissional aos Alunos) 

 O objetivo do projeto é aprofundar a discussão sobre as carreiras de formação a serem escolhidas 
pelos alunos. Para isso, os alunos entrarão em contato com profissionais de diversas áreas, trocando 
experiências sobre a amplitude da profissão, mercado de trabalho, dificuldades e facilidades, o que 
esperar na faculdade,  etc. 

            A semana contará com palestras sobre orientação profissional, conversas entre alunos e ex-alunos 
e uma Feira de Profissões. Segue abaixo uma tabela com os dias e horários das atividades. 

Programação: 
 

       

Para saber quais as áreas de interesse, foi feita uma enquete com os alunos do nono ano e Ensino Médio 
e os cursos procurados foram: 

 
 ·         Biológicas 
o   Medicina 
o   Ciências Biológicas 
o   Fisioterapia 
o   Oceanografia 
o   Bioquímica 
o   Biotecnia 
o   Nutrição 
o   Farmácia 
o   Educação Física 
 
 ·         Humanas 
o   Direito 
o   Jornalismo 
o   Psicologia 
o   Design (gráfico, de produção e de 

jogos) 
o   Arquitetura 
o   Publicidade e Propaganda 
o   Relações Internacionais 
o   Marketing 
o   História 
o   Pedagogia 
o   Produção Audiovisual 
o   Artes Cênicas 
o   Ciências Sociais 
o   Letras 
o   Moda 
o   Filosofia 
o   Radio e TV 
o   Gastronomia 
o   Artes plásticas 

o   Geografia 
o   Administração 
o   Economia 
 
 ·         Exatas 
o   Matemática 
o   Geologia 
o   Física 
o   Química 
o   Ciências da Computação 
o   Astronomia 
o   Estatística 
o   Tecnologia da Informação 
o   Engenharia (mecânica, de 
produção, civil, elétrica, mecatrônica, 
genética, química e da computação)

         

 Gostaríamos que aqueles pais (ou amigos e parentes próximos) que atuam em áreas relacionadas 
aos cursos procurados, e que tenham a possibilidade de se envolver em nosso trabalho, façam parte da 
banca de profissionais que estará à disposição dos alunos para esclarecimento de dúvidas e apresentação 
sobre a sua profissão. Data: sábado, 10 de maio das 10h às 14h no Colégio Santa Clara. 
 

Caso tenha interesse em integrar-se ao projeto como um desses profissionais, envie um e-mail 
para gremiostaclara@hotmail.com (até dia 20/04), para se inscrever e/ou obter mais informações. 
  
 Aos pais cuja profissão não consta na lista acima, mas que gostariam de participar da banca de 
profissionais da Feira, solicitamos que enviem um e-mail e, conforme a disponibilidade de espaço físico 
para as atividades, contemplaremos sua presença. Em todo caso, saibam que a presença de todos os pais 
e alunos é mais que bem vinda! 
                                         Obrigado pela atenção e participação, 
  
                                                             Diretoria do Grêmio Santa Clara 
         Gestão 2014-2015 

6/05  (Manhã) 8/05  (20h) 10/05  (das 10 às 14h) 

Palestra de introdução à 
Semana de Orientação 
Profissional aos alunos. 

Palestra aos pais: “As demandas do mercado 
de trabalho hoje e no futuro e o auxílio dos 
pais nas escolhas profissionais dos filhos.” 

Feira de Profissões com a 
presença de profissionais,  
universitários e ex-alunos. 
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