Comunicado 89/19
Assunto: TALK DAY EG
São Caetano do Sul, 05 de agosto de 2019.
TEMÁTICA – O profissional do futuro
O 1º Talk Day EG foi preparado especialmente para estreitar os laços entre pais, alunos e Escola e contará
com a participação de alguns especialistas da área.
Você não pode ficar fora desse encontro, que será oferecido a todos os pais, alunos de 8º e 9º anos (EF) e
alunos do Ensino Médio.
Faça sua inscrição no 1º Talk Day EG!
O futuro é agora e acontece a cada novo segundo.
Nossa vida pessoal e profissional é movida com uma medida diferente de tempo e, portanto, de
expectativas.
Quando falamos do perfil do profissional do futuro, o que, de fato, fará a diferença?

Data: 24/08 (sábado)
Horário: das 9h às 12h
Local: Samyr Buffet – Av. Goiás, 3.200 – SCSul
Inscrições de 06/08 a 23/08*
*No dia 23/08, as inscrições se encerrarão às 12h.

1ª Palestra – Arthur Igreja
Tema: O profissional do futuro
Sobre o tema
Sabemos que estamos vivendo em um mundo exponencial, e as inovações e as tecnologias têm mudado muito a
forma de trabalhar. Essa palestra mostrará as profissões que estão acabando e as promissoras, plataformas para se
atualizar e principalmente como inovar a carreira para que ela seja vencedora.
2ª Palestra – Eliete Oliveira
Tema: Profissões do futuro: habilidades fundamentais
Sobre o tema
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigente. Prever cenários e suprir demandas que serão
criadas é necessário. Nessa palestra, descubra competências fundamentais no perfil do profissional do futuro.

3ª Palestra – Pedro Nascimento
Tema: O poder da educação
Sobre o tema

A educação é capaz de mudar o futuro e criar oportunidades, principalmente no âmbito do empreendedorismo. A
palestra promoverá reflexões acerca do papel da universidade, da educação, do aluno e do mundo, nas
transformações que podem acontecer por meio da educação.
4ª Palestra – Em breve, seguirá nova programação.
Ressaltamos que as palestras serão destinadas AOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL (COMPROVADO
MEDIANTE CONSULTA AO PRONTUÁRIO DO ALUNO) E AOS ALUNOS, que deverão assinar a lista de presença
no hall do local. Após o evento e a partir de um diálogo entre pais e filhos, o aluno deverá redigir um único
texto com uma síntese das ideias apresentadas, que forem mais significativas para sua família. Esse texto
deverá ser entregue para a Coordenação Pedagógica no dia 02/09 (2ª feira).
Obs.: Seu texto deverá evidenciar que houve um diálogo entre o aluno e seu responsável. Será
necessário escrever um mínimo de 10 linhas, com letra legível e à caneta.
Critério para pontuação
Somente o aluno que assistir às 4 palestras, acompanhado de um dos pais e/ou responsável legal e
entregar o texto terá bônus de 0,5, em uma disciplina de sua escolha, no 3º trimestre. O aluno que chegar
depois do início ou sair antes do término das 4 palestras não terá direito ao bônus, mesmo entregando o
texto.
Obs.: Aproveitando o momento para estreitar os laços familiares, os estudantes deverão sentar-se ao
lado de seus pais ou responsável legal.
Aqueles que tiverem atitudes que não condizem com a postura de estudante não terão seu relatório
validado.
VAGAS LIMITADAS
As inscrições deverão ser realizadas para cada participante individualmente (aluno, pai, mãe,
responsável), no site do Colégio (www.colegioeduardogomes.com.br — banner na página principal, ou no
painel do aluno), nas datas acima.
Consideramos os temas relevantes para todos os que se preocupam com a educação.
Participe, reflita e tenha um sentido ou um novo sentido de vida!
Sua presença é muito importante!
Atenciosamente
A Direção

