Inspirng Future no “Liceu de S. João”
DESCOBRE O TEU FUTURO
A Escola Secundária de S. João do Estoril, do concelho de Cascais vai receber no dia 11 de
Janeiro o evento Yorn Inspiring Future. Esta Feira de Educação com um formato de roadshow
foca-se no ensino superior e nos diversos percursos profissionais que um aluno pode escolher.
O Yorn Inspiring Future, destinado aos alunos de 12º ano da escola, vai contar com várias
bancas de diversas Universidades e Institutos Politécnicos do nosso país, que durante uma
manhã, vão estar na sala de convívio da nossa escola para informar e esclarecer os alunos
sobre sua oferta formativa e profissional.
A par com as bancas, o Yorn Inspiring Future disponibiliza uma série de Conferências e
Workshops destinados aos Cursos Cientifico Humanísticos e Profissionais, que vão decorrer em
diferentes espaços da escola desde o Auditório, ao Anfiteatro de Física, passando pelas salas
Dinf1,sala de Geografia,B14 e B15.
“Sai da Bolha ou a Vida Faz-te a Folha”, “Como sobreviver de salto alto e gravata?”, “Não
Esperes Pelo Teu Amigo”, “A Decisão é Contigo” são os temas dos quatros workshops que
estarão presentes na feira. Estes vão disponibilizar aos jovens algumas ferramentas para
tomarem decisões mais conscientes e melhores para o seu futuro.
“Acesso Ao Ensino Superior”, “Ensino Superior Ciências Sociais e Humanas”, “Ensino superior
Ciências & Engenharias”, “Ensino Superior Gestão & Economia”, “Ensino Superior Artes”,
“Ensino Superior Saúde & Desporto”, “Ensino Superior CTESP”, “Ensino No Estrangeiro”, são
as temáticas das diversas Sessões do evento centrado no Acesso ao ensino superior.
A 5ª edição Yorn Inspiring Future no “liceu” , organizada pelo projeto com o mesmo nome
ligado ao ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa) conta, mais uma vez, com o apoio dos
alunos do 1º e 2º anos do Curso Profissional Técnico de Comunicação- Marketing, Relações
Públicas e Publicidade. Este evento tem como objetivos principais, estimular a proatividade
dos alunos, proporcionar uma melhor tomada de decisão sobre o percurso a seguir e
transmitir uma visão mais alargada a cada um sobre o mercado de trabalho.
Bruna Martins, Eurico Peixoto e Tomás Dias | 2º R

