
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Cursos e Carreiras 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Entrevista 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Conhecer e difundir informações acerca da graduação 

e possibilidades de especializações, como a carreira de determinadas profissões, por meio de 

entrevistas atuantes nas áreas de modo que o conhecimento pode ser compartilhado e 

colaborar na escolha de um curso superior. Apropriar-se do gênero entrevista; Promover a 

autonomia na organização da atividade; Difundir para a comunidade escolar interna e externa 

possibilidades de carreiras; Estimular a reflexão acerca do benefício de continuar os estudos. 

 

Data de Realização: 17/04/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Prof. Francisco Carrasco (Práticas Acadêmicas) 

 

Quantidades de Participantes: 70 alunos  

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: Um dos grandes desafios na vida do jovem 

é a escolha de um curso de nível superior. Apesar da consciência acerca do valor da continuidade 

dos estudos, determinar qual carreira seguir, como as possibilidades de aprofundamento em 

uma graduação e suas áreas de estudos, ainda é um universo distante. Assim, com objetivo de 

aproximar os jovens do mundo universitário, articulando com o Projeto de Vida e com o 

mercado de trabalho, a proposta da entrevista com pessoas que já concluíram o ensino superior 

e estão inseridas no mercado de trabalho relativo ao curso, de preferência, possibilita aquisição 

de conhecimento ao jovem que realizou o trabalho, mas também na difusão aos demais, não 

apenas da comunidade interna escolar, podendo o material ser utilizado por Justificativa demais 

docentes, como na divulgação ao público externo, a fim de estimula-los à inserção em cursos 

superiores.  

 

 Parcerias Envolvidas: -      

 

 



Imagens (Anexar até 3 fotos do Projeto / Evento) – (Atentar para a legislação 

pertinente, quanto à autorização para uso de imagens e direitos – Enviar cópias das 

autorizações):          

 

 
 

 
 

 



 
 


