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AINDA NÃO APROVEITOU A ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL DO BIRUTA?   
Ainda dá tempo do seu filho realizar os testes e pensar sobre o seu  

projeto de vida 

  

  

Prezadas famílias 

  

O processo de orientação profissional do Biruta foi oferecido para todos os alunos 

durante o mês de março e abril da seguinte maneira: 

  

1. Uso da plataforma Biruta para obter o relatório de competências. Os alunos 

usam um link de acesso pessoal e individual à plataforma para realizar os 

testes de interesses e competências. Após responder às perguntas, a 

plataforma gera um relatório individual e o Mapa de Profissões Biruta. 

O objetivo neste processo não é encontrar uma resposta definitiva, mas 

ajudá-los a fazerem melhores ponderações entre suas competências, as 

oportunidades de escolha de estudo e as opções formação, conseguindo assim 

planejar suas ações em direção de um projeto de vida. 

2. Verifique com seu filho(a) se o e-mail com o link chegou na caixa de entrada 

ou se foi classificado como spam/lixo eletrônico. Caso você não localize o 

link, escreva para raquel.lage@colegioanglo21.com.br 

3. Após ler o relatório, verifique se gostariaque realize um encontro individual 

de aproximadamente 40 minutos com um consultor do Biruta, para ele 

auxilia-lo na interpretação do relatório individual e do Mapa de Profissões do 

Biruta. Nesse momento podem conversar sobre um plano de ação 

individualizado para um processo de escolha profissional mais assertivo. 

4. Caso seja de sua escolha, abaixo estão as datas e horários disponíveis das 

entrevistas individuais, escreva para raquel.lage@colegioanglo21.com.br 

solicitando um dos horários a seguir: 

 

22/05  Consultor 1 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20 e 18h  

23/05  Consultor 1 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20 e 18h 
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24/05  Consultor 1 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20 e 18h 

29/05  Consultor 1 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20 e 18h 

29/05 Consultor 2 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20 e 18h 

30/05 Consultor 1 14h , 14h40, 15h20, 16h, 16h40, 17h20 e 18h 

 

Somente para esta etapa exige um investimento de R$ 150,00 que pode ser pago via 

boleto bancário emitido pelo colégio. Você pode solicitar o boleto via canal de 

atendimento financeiro no aplicativo do Colégio Anglo 21 ou via 

www.colegioanglo21.escolaemmovimento.com.br.  

Atenciosamente, 

Lucas Seco 

Coordenador do Ensino Médio 

  

Sofia de Alencastro 

Orientadora Educacional do Ensino Médio   
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