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BOAS VINDAS DO ISG

Como sempre, no início da nova turma nossos parceiros
do Instituto Société Générale vêm nos visitar para
conhecer os novos alunos e conversar com eles, dar dicas
sobre o mercado de trabalho e estudos. Esse semestre,
recebemos o Claudio e o Jeremie para um bate papo,
eles falaram sobre plano de carreira, a importância dos

estudos, postura, além de tirarem muitas dúvidas dos
nossos jovens, curiosos para saber sobre o que eles fazem
e como é o dia a dia de trabalho.
Mais uma vez, muito obrigada a vocês, que são sempre
tão participativos nas nossas atividades, caminhando
junto e apoiando nosso trabalho. Voltem sempre!

PREPARATIVOS PARA A FESTA 2013

Esse ano, a Associação Vida Jovem completa 26 anos de uma
história cheia de conquistas e empenho em transformar a
vida de centenas de jovens.
Aproveitando o início das novas turmas, desenvolvemos
um projeto de identidade visual para o evento desse ano,
que será realizado pelos alunos de Web Design.
Para nos ajudar na realização e direcionamento desse
grande projeto, contamos com a ajuda da querida fotógrafa
Katia Kuwabara, que clicou o evento do ano passado, se
apaixonou pelos projetos da Vida Jovem e veio prontamente
realizar uma oficina de 10 dias, para nos dar suporte técnico
e conceitual, despertando o olhar dos nossos jovens!
Estamos na fase de seleção de material e desenvolvimento
da peça final, mas vocês já podem conferir uma divertida
foto que diz muito sobre como tem sido nossos últimos dias.
Obrigada, Katia! Sua energia foi essencial para despertar
novos olhares!

REUNIÃO DE PAIS

Assim que a nova turma começou, convocamos uma reunião
de pais, para mostrar o novo espaço, nos apresentar e falar
mais sobre o nosso projeto, expectativas e habilidades de
cada aluno. Tivemos um grande número de presenças,
conseguimos sentir o comprometimento das famílias com o
projeto e com a evolução de seus filhos. Também pudemos
sentir o retorno do trabalho que acaba de começar, muitos
jovens já apresentam melhoras no comportamento e foco,
já pensando com mais clareza sobre o futuro.
Na reunião também formamos um grupo de pais,

funcionários e alunos, que se disponibilizaram a realizar
a pintura da nossa casa nova. Nosso encontro foi marcado
para o fim de semana seguinte, trabalhamos sério na
pintura, mas com muita diversão e colaboração de todos.
Esse espaço é nosso e foi muito bom ver que quando nos
unimos com um propósito, as coisas dão muito certo!
Aos pais e alunos, nossos amigos, muito obrigada pela
mobilização e participação. Nosso projeto é um sucesso
por causa de vocês também!

UMA ÁRVORE QUE RENDE FRUTOS
Nossos alunos formados no último semestre, já saíram
ansiosos por uma colocação no mercado de trabalho, depois
de seis meses de preparação para esse momento. Graças
ao empenho deles e suporte de nossos parceiros, 7 já estão

trabalhando em grandes empresas como SECONCI, Itaú,
Caixa Econômica Federal, Track And Field e Instituto Société
Générale. Obrigada a todos por acreditarem nos nossos
jovens, ajudando-os a escrever uma história de conquistas!

A VIDA JOVEM PRECISA DE VOCÊ!
Participe ativamente dos nossos projetos, você pode doar através de débito automático e depósitos!
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