
Noite de Planejamento para 
avançar para a  

Faculdade & Carreiras  
para Juniors (11ª. Série) 

 
17 de outubro de 2019 

 



Pré-Teste 

❖ Por favor, pegue o seu “Pré-Teste” e complete-o agora. 

 

❖ Ao finalizar, nós o recolheremos. 

 

 

Obrigado pela sua cooperação! 



1. O que você JÁ completou?  

2. O que você deve fazer para CONTINUAR? 

3. Painel de perguntas e respostas 

 

Agenda 



O QUE EU JÁ COMPLETEI? 

✓PSAT (pre-SAT), Outubro de 2018 

✓Consulta para Seleção de Curso (Planejamento Acadêmico), Março de 

2019 

✓Lição: Naviance & Cluster Finder, Março 2019 

✓PSAT (pre-SAT), Outubro 2019 

 



 
Currículo de Aconselhamento Escolar 11ª. série 

Fevereiro de 2018: lição com conselheiros escolares 
 

 
 

Objetivo da lição: alunos da classe de 2021 entenderão que o ensino pós-
secundário e a aprendizagem ao longo da vida são necessários para o sucesso 
profissional a longo prazo. 

1. Os alunos acessado suas contas personalizadas Naviance, uma ferramenta que 
irá ajudá-los com auto-reflexão e planejamento futuro. 

2. Receberam uma uma visão geral das ferramentas disponíveis no Naviance: 
avaliações de personalidade e carreira, banco de dados de bolsas de estudo, 
recursos de pesquisa universitária e de carreira, etc... 

3. Concluído "The Career Cluster Finder", uma avaliação de quatro partes que 
questiona sobre os interesses dos alunos e as características da personalidade. 
Com base nas respostas, a avaliação apresenta áreas de interesse: 



 
Currículo de Aconselhamento Escolar 11ª. série 

Fevereiro de 2019: lição com conselheiros escolares 
 

4. Oportunidade de explorar carreiras com base nos resultados: 



▪ Fevereiro – março 2019: cada aluno sophomore (10a. série) teve uma 
consulta individual de vinte minutos com o seu  orientador educacional. 

 
▪ O objetivo: 

▪ Para discutir a  seleção de curso para o ano letivo de 2018-19. 
▪ Para garantir que os cursos estão voltados para atender os 

requisitos de graduação da FHS, bem como direcionados 
para as metas pós-secundárias de cada aluno. 

▪ Para responder a qualquer pergunta que os alunos possam 
ter sobre seus planos acadêmicos.  

 
Essas reuniões ocorrerão novamente na próxima Primavera. 
 

 

 

 

 
 

Currículo de Aconselhamento Escolar 11ª. série 
Março de 2019: Reunião com o orientador educacional para 

seleção de cursos 



 

Existem MUITOS caminhos para uma vida e carreira 
feliz e bem sucedida! 

 
▪Faculdades de dois ou quatro anos 

▪Escola técnica/Licença Profissional 
▪Trabalho 

▪Militar 

▪Ano sabático/interino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Primera metade do ano Junior (11a. série)  

Exploração 



 

Fatores importantes a serem considerados 
▪ Necessidades financeiras, forma e resultado 

▪ Muitos programas bons– Certificado Acessível, programa 
de diploma de associado, bacharelado e mestrado – todos 
dentro do sistema de faculdades estadual de MA! 

▪ MassTransfer - http://www.mass.edu/masstransfer/ 

▪ Opções de transferência 2 + 2! 

▪ Qualquer faculdade comunitária => Qualquer 
faculdade estadual pequena => UMASS após dois anos  

 

 

 

 

 

 

 

Primera metade do ano Junior (11a. Série) 
Exploração 

http://www.mass.edu/masstransfer/


Procure a opção “College Research”: 
⇒College Lookup: search the database for 
quick facts about colleges and universities. 
 

⇒College Compare: Utilizada para comparar a 
média de GPAs e resultados de testes dos 
alunos da FHS em até dez faculdades.  
 

⇒Scattergrams: Esses gráficos mostram a 
estatística de ex-alunos da FPS em relação às 
faculdades específicas. Eles mostram 
resultados do SAT e GPAs dos candidatos 
(sem nomes) e indica se o aluno foi admitido, 
colocado na lista de espera ou rejeitado.  
 
Recursos atualizados com freqüência: 
⇒College Visits: Utilize essa ferramenta para 
verificar quando os representantes de 
admissão da faculdade ou as organizações 
profissionais estarão visitando a FHS.  
 
⇒Scholarship List: Essa seção contém links 
para alunos da 12a série que procuram bolsas 
de estudo locais. Tem também o pedido de 
bolsas de estudo da FPS. 

OPÇÃO “COLLEGES” 

Primera metade do ano Junior (11a. Série) 
Exploração 

Naviance: connection.naviance.com/framingham 
 



 

⇒“Do What You Are”: Esta é uma avaliação de 
personalidade útil dos pontos fortes, áreas de 
crescimento e idéias de carreira baseada nos 
tipos de personalidades Myers-Brigg. Este 
inventário deve demorar cerca de 20 minutos. 
 
⇒Career Interest Profiler: Esta é uma ferramenta 
que pode ajudá-lo a descobrir os tipos de 
atividades de trabalho e carreiras que atendam 
seus interesses. O gerador de perfis tem 180 
perguntas sobre as atividades de trabalho que 
as pessoas fazem em seus empregos.  

OPÇÃO “CAREERS” 

Primera metade do ano Junior (11a. Série) 
Exploração 

Naviance: connection.naviance.com/framingham 
 



SAT & ACT  
▪Nós recomendaos fazer um desses testes: 

▪ 1ª Rodada durante o ano Junior (11a.série) - Maio/Junho 

▪ 2ª Rodada durante o ano Senior (12a.série) - Setembro – Dezembro 
 

▪Para se inscrever e obter mais informações:  
▪ SAT: www.collegeboard.com 

▪ ACT: www.act.org 

** Se você acredita que se qualifica para uma dispensa de taxa, por favor, 
consulte o colégio e conselheiro de carreira ou o seu conselheiro da escola ** 

TOEFL 
▪Pode ser recomendado para alguns alunos que aprenderam uma primeira 
língua diferente do Inglês. 

▪ Deve ser feito no outono do último ano 

▪ Para mais informações e para se inscrever: http://www.ets.org/toefl 

 

Segunda metade do ano Júnior (11a. Série) 
Trajeto para Faculdade com 4 anos 

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toefl


Os alunos que aplicaram para faculdades de 4 anos provavelmente precisarão de 
pelo menos 1 carta ou recomendação do professor e uma carta de 
recomendação do conselheiro da escola.  

Recomendação dos Professores 
▪ Você provavelmente precisará de 1-2 cartas dos professores 

▪ Nós recomendamos pedir aos professores da 11a. série. 
 

Recomendação dos Orientadores educacionais 
▪ Para solicitar uma carta de recomendação ao orientador educacional, você deve 

completar o “Pacote de Entrevista do Estudante.” 

▪ Então, você vai marcar uma entrevista para rever o pacote com o seu conselheiro. 

 

Se você está pensando em aplicar durante Early Action ou Early 
Decision, você deverá solicitar as cartas de recomendação até junho do 

seu ano junior (11a. série). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segunda metade do ano Júnior (11a. Série) 
Trajeto para Faculdade com 4 anos 



Verão antes do ano Senior (12ª. Série) 
 

Complete sua redação para a faculdade 
▪ Escolha o tópico com sabedoria 
▪ Revise, revise, revise! 
▪ Peça a um adulto de confiança para  ajudá-lo com a edição. 
▪ Ao retornar para a escola, use o Centro de Escrita da FHS para revisão. 

Continue procurando a faculdade! 
▪Visite os campus 
▪Use NAVIANCE 
 

Prepare uma lista de faculdades para você aplicar 
▪Deve haver um equilíbrio  de ‘segurança,’ ‘metas,’ e ‘alcance’ entre as faculdades 
(use o Naviance scattergrams) 
▪Feito a lista, visite a página de admissão de cada faculdade para verificar as 
exigências para aplicação. 

 

 

 
 
 

 

 

Segunda metade do ano Júnior (11a. Série) 
Trajeto para Faculdade com 4 anos 



Segunda metade do ano Junior (11a. série) 
Caminhos Adicionais 

◻ Continue a refletir sobre o que você se vê fazendo após a formatura. 

Pesquise, pesquise, pesquise!!! 

◻  Explore suas opções, por exemplo: 

■ 2 anos de faculdade / Diploma de associado 

■ Veja os programas disponíveis nas Faculdades Comunitárias de  
Massachusetts (*Veja os folhetos na sua pasta). 

■ Considere O Programa MassTransfer  ou Commonwealth 
Commitment  

■ Programas de Pós-Graduação  

■ Programa FSU na MassBay 

■  Programas Ano sabático 

■ Militarismo 

■ Aprendizagem 

■ Converse com o especialista em Serviços de Carreira da FHS sobre o 
trabalho de acompanhamento ou estágio 

 



Apoio: FHS College & Career Center 

◻Serviços em curso 
◻ Coordenação do Programa de Preparação para SATs 

◻ Anúncio de oportunidades de Dual Enrollment e apoio para os alunos se inscreverem 
nesses cursos 

◻ Regular updates to the Scholarship Database (accessible to seniors on Naviance)  
 

◻Durante o 1o. semestre, o foco do Centro da Faculdade e Carreira  está fornecendo 
serviços para Seniors  (12a. série). 
◻Durante o 2o. semestre  (Fevereiro 2020– Junho 2020), dentre os serviços planejados 
para os juniors estão incluídos: 

◻ Planejamento para faculdade e carreira na quarta-feira à noite 

◻ Atendimentos individuais durante o dia escolar (se possível) 

◻ Oficinas na hora do lanche 

◻No próximo Outono & Inverno, como seniors, você terá acesso a: 
◻ Planejamento para faculdade e carreira na quarta-feira à noite 

◻ + de 80 Visitas universitárias e de carreira à FHS (Representantes de admissão universitária) 

◻ Atendimentos individuais durante o dia escolar  
◻ Eventos Eventos da MassBay na FHS 
 

 

 

 



Recursos Adicionais 

 

1. Notícias de aconselhamento escolar da turma de 2021, através de 
email mensal 

2.A página de aconselhamento escolar no website da FHS  
http://www.framingham.k12.ma.us/fhsschoolcounseling 

3.Folhetos em sua pasta: 

■ Preparação SAT 

■ Navegando no processo de inscrição para Junior  (11a. série) 

■ Prévia de Planejamento Futuro no ano Senior (12a. série) 

■ Opções Pós-Secundárias 

4.Livro recomendado: Where You Go is Not Who You'll Be de Frank Bruni 
 
 
 

 
 
•Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document.  RDS- 3/28/2016 

 

 

http://www.framingham.k12.ma.us/fhs.cfm


 

PAINEL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
NÓS ESTAMOS AQUI PARA RESPONDER TODAS E 
QUAISQUER DÚVIDAS QUE VOCÊ POSSA TER! 

Orientadores Educacionais da 11a. série 

Susan DeSimone 

Kathleen Khazai 

Anna Uricchio 

Richard Walcek 

Orientadores Educacionais de Faculdade  

& Carreira 

Rachel Erikson 

 

 



Pós-Teste 

▪ Por favor, pegue o seu “Pós-Teste” e complete-o 
agora. 

 
▪ Sua opinião nos ajuda a planejar futuros eventos. 
 
▪ Quando você terminar, por favor, entregue-o.. 

 
▪ Obrigado por sua cooperação! 



OBRIGADO  POR 
PARTICIPAR! 


