
São Paulo, 04 de maio de 2017. 

 
Prezados Pais e responsáveis 

  
  Com muito orgulho, nós, da Diretoria do Grêmio Estudantil do Colégio Santa Clara, vamos realizar a 

4ª edição do SOPA (Semana de Orientação Profissional ao Aluno), baseada em algumas palestras voltadas 

para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, para mostrar a 

importância da escolha profissional para os adolescentes. 

Nas versões anteriores, palestrantes fizeram dinâmicas e conversas sobre que aspectos considerar 

em sua escolha profissional, que pode ser para "toda" sua vida, e também da importância dos pais em 

relação ao suporte dado a seus filhos nessa trajetória! 

No final da semana, no sábado, é realizada uma feira de profissões, aberta para os alunos de todo o 

Colégio, durante a qual qual vários pais de alunos, de forma voluntária, podem compartilhar suas 

experiências e comentar sobre sua profissão, características do curso de formação, mercado de trabalho e 

especializações dentro de sua área, além de tirar possíveis dúvidas que os alunos tenham. 

Por isso, se os senhores tiverem a disponibilidade, convidamos todos a participar do evento. 

Abaixo,  encontra-se uma lista das profissões mais requisitadas pelos alunos do Ensino Médio, em um 

levantamento realizado pela Diretoria do Grêmio. Além disso, ressaltamos que, mesmo que a sua profissão 

não esteja aqui, mas você tenha interesse no evento, não hesite em participar, pois toda a sua experiência 

merece ser compartilhada. 

Caso haja interesse em se integrar ao projeto como um desses profissionais (ou conheçam alguém 

que se interesse), envie um e-mail para gremiostaclara@hotmail.com (até dia 17/5), para se inscrever e/ou 

obter mais informações.   

Estamos precisando de profissionais de todas as áreas. 

 

Obrigado pela atenção e participação. 

  

                                                                      Diretoria do Grêmio Santa Clara. 

 

  

Data do evento: Sábado, 27 de maio de 2017, das 10 às 14h, no Colégio Santa Clara. 

  

  

 

LISTA DE PROFISSÕES INDICADAS/SOLICITADAS PELOS ALUNOS 

                                                          

Administração e Negócios 

• Comércio Exterior 

• Administração Pública e de Empresas 

• Marketing 

• Gastronomia 

• Turismo 

• Economia 

  



Artes e Design 

• Arquitetura 

• Artes Cênicas 

• Design (Gráfico, De Produto, De Interiores) 

• Moda 

• Fotografia 

• Música 

• Desenho Industrial 

• Artes 

• Dança 

  

Ciências Exatas e Informática 

• Astronomia 

• Computação 

• Estática 

• Matemática 

• Física 

• Tecnologia da Informação 

• Informática Biomédica 

• Química 

• Programação 

  

Ciências Humanas e Sociais 

• Ciências Sociais 

• História 

• Relações Internacionais 

• Filosofia 

• Direito 

• Pedagogia 

• Letras 

• Geografia 

  

Comunicação e Informação 

• Jornalismo 

• Cinema 

• Publicidade 

• Relações Publicas 

• Rádio e TV 

• Editoração 

  

Engenharias 

• Engenharia (Civil, Produção, Mecatrônica, Química, Mecânica, Elétrica, Petróleo, Ambiental e Alimentos) 

• Robótica 

  



 

Meio Ambiente e Ciências Agrárias 

• Biologia Marinha 

• Biologia 

• Meteorologia 

• Oceanografia 

• Veterinária 

• Agronomia 

• Ecologia 

• Geologia 

  

Saúde 

• Medicina 

• Biomedicina 

• Nutrição 

• Psicologia 

• Fisioterapia 

• Odontologia  
Agradecemos, desde já, a todos! 

 

 

Diretoria do Grêmio do Colégio Santa Clara 


