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Programa Consciência na Decisão de Carreira 

O que você vai ser quando crescer? 
 
A hora de responder a esta pergunta está chegando e com ela muitas dúvidas, conflitos e insegurança. Muitos jovens 
nesta fase apresentam desinteresse pelo futuro e pelos estudos simplesmente porque não encontram motivação. 
Quando se tem segurança do caminho que querem percorrer, tudo passa a fazer sentido.  

 
Segundo dados do MEC, mais de 50% dos jovens que entram na universidade 
desistem no primeiro ano. Esta desistência carrega consigo perda de tempo, 
dinheiro e principalmente, frustração e baixo auto-estima.  
 
Temos um programa voltado para jovens que estão nesta fase de escolha 
profissional – Consciência na Decisão de Carreira. Este programa tem 
atingido resultados surpreendentes de consciência e segurança para escolha 
da profissão.  
 
É um trabalho diferenciado que tem como objetivo proporcionar a ampliação 
do autoconhecimento, amadurecimento e estímulo a pesquisas e 
informações possibilitando um processo de escolha da profissão embasado 
em características pessoais individuais e de carreiras com ferramentas 
voltadas para autoconhecimento, tomada de decisão e projeto para o futuro.  
 
Os benefícios deste programa vão além da escolha profissional contribuindo 
com os relacionamentos familiares, sociais e como futuros profissionais. 
 
Depoimento: “Minha filha está no último ano do ensino médio e participou do 

programa Consciência na Decisão de carreira. Os resultados foram excelentes, 

superou muito nossas expectativas. Quando um jovem consegue com pouca 

maturidade se sentir seguro em suas futuras escolhas é de fato muito 

gratificante.” 
 

O programa contempla 3 encontros de meio período com intervalo de 1 
semana entre eles. Será realizado nas dependências do Colégio e ocorrerá no 

mês de junho.  

O valor por aluno é de 3 vezes de R$ 300,00 (ato, 30 e 60 dias).  As inscrições feitas até 03/06/15 ganharão 20% de 
desconto! 

Caso se interesse pelo trabalho ou queira tirar qualquer dúvida, seguem abaixo dados para contato! 

No dia 1/junho/15 (segunda-feira) haverá plantão de dúvidas no mezanino do Colégio das 13h às 14h.  


