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DESCOBRINDO PROFISSÕES

Visando sanar algumas dúvidas e curiosidades dos
jovens, bem como trabalhar com as perspectivas
profissionais de cada um, nesse mês, preparamos o “Dia
das Profissões”. Por meio das atividades realizadas ao
longo do curso foram levantadas algumas profissões de
interesse dos jovens, a fim de buscarmos profissionais
nessas áreas para contar sobre sua trajetória, mercado de

trabalho e outras curiosidades da profissão. Dentre
as profissões apresentadas tivemos engenharia
civil e elétrica, bombeiros, turismo, produção
musical, desenvolvimento de games, entre outras.
De maneira organizada e estruturada, a atividade
ocorreu de forma muito satisfatória. Uma tarde de
muitos conhecimentos e aprendizados.

TRANSFORMAÇÃO PELA ARTE E CULTURA
Mais uma vez provando a relevância do trabalho em parceria,
pudemos proporcionar uma experiência incrível aos nossos
jovens, com o apoio da empresa Bloomberg. No último dia
4 de dezembro visitamos a Bienal como uma proposta de
aproximação e abertura de um novo olhar para o mundo,
cheio de desafios, por meio de uma experiência marcante e
transformadora de contato com a arte e cultura. A experiência
além de enriquecedora, proporcionou a grande parte dos
jovens ter contato com algo nunca antes vivenciado.

DIFERENCIANDO-SE PELA CRIATIVIDADE
Buscando um trabalho diferenciado, com atividades que despertem o interesse dos jovens e façam sentido para eles, com muita
habilidade e criatividade, a equipe de educadores vem desempenhando um trabalho de grande impacto e relevância para os jovens.
No curso de Eletricidade e Tecnologia, a exemplo do semestre passado, está sendo produzido novamente um curta
metragem de tema livre que dialoga com temas transversais sobre a eletricidade, sendo o enredo, caracterização dos
personagens e as falas de total autoria dos alunos, cabendo ao educador unicamente a edição. As aulas de comunicação,
estão recheadas de muito encanto e criatividade, com a proposta de elaboração do livro 14 BIS Remix, que será apresentado
pelos jovens por meio de um jogral. Todos os cursos e disciplinas têm sido um verdadeiro sucesso.

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