
 

Comunicado nº 32                                                                                                    Curitiba, 03 de agosto de 2022.  

ASSUNTO: Projeto Orientação Profissional – Terceirão 

 

Senhores Pais e Estudantes: 

Com o objetivo de auxiliar os estudantes na escolha profissional, o Colégio Vicentino São José dará 
início ao Projeto de Orientação Profissional. Ministrada pela Psicóloga Priscilla, essa atividade contempla a 
turma do 3º ano do Ensino Médio e pretende ajudar os estudantes a conhecerem o seu perfil, para, 
perceberem quais são suas áreas de interesse. A Orientação Profissional auxilia a definir uma carreira e a 
conhecê-la. Para ajudar nessa escolha de suma importância, a professora e Coordenadora da Pastoral Lucirene 
fará contribuições e orientações durante suas aulas de Ensino Religioso, com abordagens relacionadas ao 
Projeto de Vida e complementos do trabalho de Orientação Profissional.  

Conforme Léo Fraiman, um jovem precisa saber seus valores, significados relativos à carreira e ao 
futuro, sua personalidade e estilo de vida desejado. Essa base de autoconhecimento é mesclada à pesquisa 
sobre as profissões e o mercado de trabalho e, assim, o resultado tem muito mais chance de se revelar uma 
escolha segura e eficaz. A distância entre o sonho e a conquista é a atitude. E esta, por sua vez, é advinda 
também da inspiração que recebemos de quem nos educa, em casa e na escola.  

Os encontros acontecerão semanalmente, às sextas-feiras, a partir do dia 12 de agosto, das 13h30 às 
17 horas, conforme agendamento e de forma individual e presencial. Serão ofertados aos estudantes sem 
custo adicional às famílias. Durante os encontros, os estudantes poderão perceber a importância de 
realizarem uma escolha com base nos interesses pessoais e afinidades, por meio de entrevistas, testes e 
técnicas profissionais.  

Maiores informações na Orientação Educacional e/ou Psicologia Educacional.  

Atenciosamente, 

                                                                                                   Ir. Leonides Selhorst  
                                                                                                              Direção  

 
-----------Devolutiva obrigatória de todos os estudantes à Psicologia Educacional até dia 09/08/2022.  

TERMO DE CIÊNCIA - ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
 

ESTUDANTE:______________________________________________ANO: _____TURMA:_____ 
Eu,___________________________________________________________________________, 
autorizo meu (minha) filho (a) a participar da Orientação Profissional. 
 (   ) Sim 
 (   ) Não 
 Justificativa: ____________________________________________________________________ 
Assinatura dos pais e/ou responsáveis: _______________________/_______________________ 
Fone para contato do estudante ____________________________________________________ 
E-mail do estudante ______________________________________________________________ 
 

 


