
ATIVIDADES SUGERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

ATIVIDADES GERAIS 

Série  Atividade  Descrição 

Todas as séries  Fazer visitas (virtuais) a 
faculdades 

Algumas faculdades criaram visitas virtuais em seus 
campus. O YouVisit e o CampusTours permitem 
procurar faculdades para um tour virtual. Outras 
escolas estão publicando visitas virtuais em seus sites 
individuais. 

10a-11a  Use a Khan Academy para 
praticar o SAT 

Você pode vincular suas pontuações do PSAT à Khan 
Academy para uma prática personalizada e gratuita. 

Todas as séries  Explore as opções de 
carreira e especializações 

Recursos a serem usados: 
● MassHire: Career Information System 
● O*NET OnLine 
● College Board’s Big Future 

Todas as séries  Explore o MassTransfer 
Program 

MassTransfer é a oportunidade de começar a 
faculdade em uma das 15 faculdades comunitárias 
aprovadas em Massachusetts e após a conclusão 
bem-sucedida de seu programa, transferir para uma 
universidade estadual em um dos campus da 
Universidade de Massachusetts. 

Todas as séries  Seminários de Ajuda 
Financeira MEFA 

MEFA organiza seminários sobre todos os aspectos do 
processo de ajuda financeira para a faculdade. 

12a  Aplique para as  bolsas de 
estudo 

Ainda há tempo para solicitar bolsas de estudos! 

ATIVIDADES BASEADAS NO NAVIANCE  (Entre aqui no Naviance)* 

Série  Atividade  Descrição 

10a-12a  Naviance, Preparação para a 
Faculdade, Carreira e Vida 

Escolha algumas lições a serem concluídas - elas 
foram projetadas para ajudá-lo a pensar em seus 
interesses, habilidades e objetivos a fim de planejar 
para o futuro.  

10a-12a  SuperMatch  Esta é uma ferramenta de pesquisa de faculdades que 
ajuda você a encontrar escolas que sejam adequadas 
para você, com base no seu perfil acadêmico e nas suas 
características preferidas para faculdades (local, 
tamanho, atividades oferecidas aos alunos, etc.). Este 
é um ótimo lugar para começar, se você não tiver 
certeza de onde gostaria de ir para a faculdade. 

10a-12a  Prepare um currículo  O Naviance tem uma ferramenta para ajudá-lo a criar 
um currículo. Isso é uma ótima coisa para se começar 
a fazer.  

 

https://www.youvisit.com/collegesearch/
https://campustours.com/
https://www.khanacademy.org/sat
https://portal.masscis.intocareers.org/
https://www.onetonline.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/explore-careers
https://www.mass.edu/masstransfer/a2b/home.asp
https://www.mass.edu/masstransfer/a2b/home.asp
https://www.mefa.org/mefa-seminars/
https://www.mefa.org/mefa-seminars/
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/281/March%202019-2020%20Scholarship%20Newsletter.pdf
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/281/March%202019-2020%20Scholarship%20Newsletter.pdf
https://student.naviance.com/framingham
https://learn.naviance.com/succeed?time=1586092171&uuid=271f258e-d0ca-11e5-9582-2c768a56aed0&token=192d7b6471991addd122a211179b29bdc7ef021c7be2e6eab0355ca53d117b50
https://learn.naviance.com/succeed?time=1586092171&uuid=271f258e-d0ca-11e5-9582-2c768a56aed0&token=192d7b6471991addd122a211179b29bdc7ef021c7be2e6eab0355ca53d117b50

