SINTONIA FINA PARA AJUSTE DA ROTA!

Analisando o que já foi percorrido e traçando um novo plano da viagem.

É CHEGADA A HORA DE REORGANIZAR OS ESTUDOS E METAS E PREPARAR-SE PARA
OS PRÓXIMOS DESAFIOS. NESTE MOMENTO DO ANO, VOCÊ TEM QUE AGIR E PLANEJAR
SUAS AÇÕES COM MUITA PRECISÃO. PODE SER QUE VOCÊ NÃO “DÊ BOLA” PARA
ESSE MOMENTO INICIAL, POIS PARECE QUE O PERÍODO DE PROVAS ESTÁ MUITO
DISTANTE. PORÉM, SAIBA QUE ESTE É UM MOMENTO MUITO IMPORTANTE, POIS
ESTAMOS NO ARRANQUE DA JORNADA
RUMO À UNIVERSIDADE 2018. MAIS
RAPIDAMENTE DO QUE IMAGINA, VOCÊ
ESTARÁ FRENTE À INSCRIÇÃO DOS
PROCESSOS SELETIVOS EM QUE MAIS
DESEJA TER BONS RESULTADOS E,
PARA MERGULHAR EM SUAS METAS
DE APROVAÇÃO, VOCÊ NÃO PODERÁ
ESTAR CONFUSO COM A ESCOLHA
DOS CURSOS QUE ALMEJA. ENTÃO,
FIQUE LIGADO(A) NA SÉRIE DE
DICAS E SITES QUENTES QUE
PREPARAMOS PARA VOCÊ!
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_SAIBA QUAIS SÃO AS
SUAS POSSIBILIDADES.

O 3º ano do Ensino Médio é um ano
letivo como tantos outros. Mas, ao
mesmo tempo, é muito especial. E
cabe ao aluno decidir o que deseja
fazer desse ano: o seu presente ou
o seu futuro. O seu presente é o
“como”, e ele vai definir a maneira como você atuará para chegar
aonde quer. O seu futuro é o “para
onde”, e ele determina o sonho, a
meta que usará como combustível
para a sua viagem. Aproveite nossa
dica de site abaixo e navegue pelas
possibilidades que terá na hora da
sua escolha.

Veja as profissões

COMO DESCOBRIR AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUE MELHOR SE
ENCAIXAM NAS DIFERENTES PROFISSÕES.
Muitas pessoas confundem habilidades e competências
com talentos e hobbies. Não se trata de buscar uma espécie de paranormalidade acadêmica, que prevê como será
seu futuro como um excelente profissional... Mas é fato
que, para cada profissão, há diferentes exigências e especificidades para que seja bem exercida. Então, vasculhar
em você quais são suas habilidades e competências fará
com que descubra em qual profissão, provavelmente, terá
mais facilidade para se destacar. Esse não é o fim dessa
busca pelo curso que escolherá, mas, com certeza, é um
bom exercício para realizar essa difícil e importante descoberta. Aproveite nossa dica de site abaixo e navegue pelas
habilidades e competências que cada profissão exige.

confira se seu perfil combina com as carreiras de cada área
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_A SUA ORGANIZAÇÃO ESSE ANO SERÁ DECISIVA.

Vestibular é competição que exige preparação. É competição acirrada e qualquer detalhe pode e será decisivo
na conquista da almejada vaga. Então, cuide muito bem de sua organização de estudos. Pense que, enquanto
você possivelmente segue desorganizado, há quem já esteja organizado e com um bom plano de estudos e de
revisão.

Clique aqui e veja algumas dicas de organização dos estudos.

_DESCUBRA O RANKING DAS MELHORES UNIVERSIDADES DO PAÍS

A qualidade das faculdades e universidades é um
ponto muito importante na hora da sua escolha. Afinal de contas, é lá que você vai passar os próximos
anos de sua vida, além do fato de que a qualidade da
universidade influenciará diretamente a sua qualidade profissional e técnica depois da sua graduação.
Fique ligado, então, no link abaixo e descubra como
está esse ranking.

acesse o ranking
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SE VOCÊ AINDA NÃO ENTENDEU,
CONFIRA AS MUDANÇAS NO ENEM PARA ESTE ANO.
acesse as 1o
coisas que você
precisa saber
sobre o enem

