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VEM AÍ A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO ANGLO 21 

  

A 1ª etapa será a participação na palestra “A vida além do 
vestibular” a partir das 19h da quarta-feira, 4/4. 

  

  

Prezadas famílias 

  

         Nosso primeiro encontro de Escola de Educadores, dia 04 de abril a partir 

das 19h, será a oportunidade de refletir sobre um momento muito específico de 

construção do projeto de vida dos jovens, o início da escolha e da formação 

profissional. Para conversar conosco sobre o tema convidamos os profissionais da 

plataforma Biruta com mais de 30 anos de experiência na orientação de 

carreira.  Esta palestra também dará início a um processo de autoconhecimento e 

orientação dos jovens com o uso de uma ferramenta de investigação de 

competências e afinidades.  

  

O objetivo 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. 

 

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

da seguinte maneira: 

  

1.    Participação da palestra “A vida além do vestibular” com o objetivo da 

apresentação do trabalho Biruta e a sensibilização sobre o mercado de 

trabalho atual e a importância da orientação de carreira na travessia do 

Ensino Médio para a Universidade. 

  

2.    Uso da plataforma Biruta: os alunos receberão um link de acesso pessoal e 

individual à plataforma para realizar os testes de interesses e competências 

que culminam com um relatório individual e o Mapa de Profissões Biruta. 

  



Para que esta etapa seja cumprida é preciso enviar uma mensagem por e-mail para 

o aluno, para isso será necessário a autorização de seus responsáveis para uso 

exclusivo deste endereço eletrônico para envio do login para uso da plataforma. 

Isto deve ser feito clicando AQUI.  

  

Após esta etapa será possível, aos pais que considerarem necessário, uma 

continuidade do trabalho, em um encontro individual de aproximadamente 40 

minutos  com um consultor do Biruta. Neste encontro, com base no aprendizado da 

plataforma, farão uma leitura dos resultados dos testes e tratarão dos temas mais 

importantes para o aluno, que deverão sair dessa conversa com um plano de ação 

individualizado para seu processo de escolha profissional. Somente para esta etapa 

exige um investimento de R$ 150,00. 

  

Atenciosamente, 

Lucas Seco 
Coordenador do Ensino Médio 
  
Sofia de Alencastro 

Orientadora Educacional do Ensino Médio   

 
Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
  

 

  

 

 

  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvPCt3hSQefOvdsi3XdMO61rJkhAc5F34NssifgeJi5spFUg/viewform
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ColegioAnglo21_&d=DwMF-g&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=lP_UzwbZODwx06R-iCpYSmf-g8L3G1B6gAObeYEtSTk&m=pCSDvCrMDuKzlt4LC2GwP2rmv13SR-tawrXw-AwxObo&s=6t3JSYUP3jX6833exuS7_uNzic2t9f7Y9Eg7BdPA3Hw&e=

