
 
 

 
 

Brasília, 6 de agosto de 2019. 
 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 É com grande empenho que buscamos minimizar as dúvidas que permeiam a escolha profissional dos nossos 
alunos. Para isso, entre as atividades previstas para este ano, teremos o X Workshop das Profissões, no dia 29 de 
agosto, das 14h30 às 18h. 
 
 Sabemos que nossa comunidade escolar é composta por pessoas que exercem as mais variadas profissões, 
muitas delas com a habilidade de falar do assunto. Assim, gostaríamos de convidá-lo(a) a participar dessa experiência 
conosco, trazendo informação para os estudantes e muito orgulho para seu(sua) filho(a). 
 

Tendo como base as principais dúvidas dos alunos, os responsáveis que participarem do projeto devem 
esclarecer questões referentes às realidades profissionais, numa dinâmica com formato de bate-papo, em que serão 
abordadas questões como: 
 
 – área de atuação; 
 – formação necessária; 
 – momentos de escolha (dúvidas e certezas, facilidades e dificuldades, contribuições); 
 – mercado de trabalho em sua área de atuação (paralelo entre ontem e hoje); 
 – ramificações da área (campos de atuação possíveis); 
 – possibilidade de ascensão; 
 – perfil necessário para o profissional da área; 
 – reflexos na vida pessoal; 
 – remuneração; 
 – perspectivas do mercado em relação à profissão. 
 
 Dessa forma, entendemos que será um momento muito produtivo para alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. 
  
 Aos responsáveis que quiserem e puderem aceitar nosso convite, pedimos que preencham a ficha abaixo e 
nos devolvam, até o dia 13 de agosto, a fim de que tenhamos tempo para organizar o cronograma.  
 
 Desde já, agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos pelo fone 
3213-3752, com a senhora Goreth, apoio pedagógico do Ensino Médio.   
 

Com amizade, 
 
 

Leise Protta Lanna Débora Vasconcelos Souto 
Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

    

 

 

 

 
 
 

FICHA DE INTERESSE 
 

 Eu, ___________________________________________________, responsável pelo aluno 

________________________________, da _____ série do Ensino _____________, tenho interesse em participar do 

Workshop das Profissões que será realizado no dia 29/8/19, das 14h30 às 16h ou das 16h30 às 18h, como um dos 

colaboradores. 

 Para tal, informo minha ocupação profissional, _____________________________, e meu telefone direto 

para contato: ______________________ ou ______________________. 

  

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, 

alcançaremos a realização de nossos propósitos.” 


