
 

 

1. Fique Calmo – Neste ponto, você tem quase um ano inteiro para fazer o seu plano para depois da 

faculdade. Se você começar agora, você poderá dividir o processo em pequenas e gerenciáveis 

etapas. 

 

2. Mantenha boas notas– É realmente muito importante para as faculdades verem como você está 

progredindo academicamente no ano júnior. Se você acha que já teve um ano em que você não se 

saiu tão bem como você deveria, está é a chance de mostrar melhoria . 

 

3. Comece a pensar como você tem demonstrado seu caráter na FHS (através de clubes, esportes, 

serviço comunitário, trabalho), e pensar sobre como isso será retratado para faculdades, empregos 

futuros, ano sabático, programas, militarismo, etc.  

 Leve em consideração como possíveis conselheiros de admissão e / ou empregadores o 

observarão nas mídias sociais. Atualize perfis e contas de e-mail adequadamente.   

 

4. Reflita e considere suas opções. Lembre-se, existem muitos caminhos para uma vida feliz e bem 

sucedida, incluindo tirar um ano de folga, participar de um programa de certificado / de treinamento, 

ingressar em uma faculdade de dois anos e em uma faculdade de quatro anos. Comece a pesquisar 

fazendo login na sua conta Naviance (www.connection.naviance.com/framingham) e usando as 

ferramentas disponíveis para obter mais informações sobre possíveis faculdades e carreiras de seu 

interesse. 

5. Se você está planejando aplicar para uma faculdade de 4 anos (Four-Year College): 

 Faça o teste ACT ou SAT nesta primavera. 

 Continue construindo relacionamentos com seus professores. Você vai precisar conversar com 2 deles 

até o final deste ano letivo para perguntar se eles estariam dispostos a escrever-lhe uma carta de 

recomendação. 

 

Ano Jú nior (11a. sé rié) 

 PLANEJAMENTO FUTURO 



 

 

Para úsar na procúra da SUA facúldadé é carréira ésté ano 

RECURSOS 

Websites Úteis 

www. collegeboard.org  

—> Informaça o para régistrar para os téstés SATs, AP, procúrér facúldadé, SAT 

pérgúnta do dia 

 

www. act.org  

—> Informaça o para régistrar para os téstés ACTs 

 

www.princetonreview.com  

—> Lista dé  facúldadés diféréntés como “Happiest Students” oú “Most Politically 

Engaged Students” 

 

http://www.fairtest.org/university/optional   

—> Lista dé éscolas opcionais SAT  

Naviance (www.connection.naviance.com/framingham)  

 “Supermatch College Search” para achar facúldadés do séú intéréssé. 
 “Scattergrams”  mostrar a  probabilidadé da súa acéitaça o ém úma détérminada éscola. 
 “Resume Builder” para acompanhar súa participaça o ém atividadés.   
 “Career Interest Profiler” para révér séús résúltados do ano passado é qúais carréiras sé 

idéntificam com súa pérsonalidadé é intéréssés. 

Centro de Faculdade  & Carreira (sala A106) 

No oútono, os sérviços do Céntro dé Facúldadé & Carréira  ésta o focados nos 

seniors (12a. série), inclúindo: + dé 75 répréséntantés dé admissa o a  facúldadé 

visitando a FHS, réúnio és individúais com os seniors, é oficina dé aplicaça o para 

facúldadés. 

Na primavéra, o Céntro dé Facúldadé & Carréira  volta o foco para os juniors  

inclúindo a disponibilizaça o dé réúnio és individúais assim como  oficinas voltadas 

para ajúdar juniors com a pésqúisa dé facúldadés é procésso dé aplicaça o. 

http://www.fairtest.org/university/optional

