ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO – PRÉ-VESTIBULAR
ESPECÍFICO DE HUMANAS, SAÚDE E EXATAS
Teresina (PI), 30 de março de 2017.

Senhores Pais ou Responsáveis,

Pensando no futuro profissional dos nossos alunos, o Colégio Seculus firmou parceria junto a Júnior Achievement, uma associação criada por um grupo de empresários com o intuito de desenvolver programas de educação
relacionados ao sistema competitivo de livre iniciativa.
Nessa parceria junto ao programa MINIEMPRESA, nossa escola se propõe a formar uma (01) turma composta por 45 alunos da 2ª série do Ensino Médio, proporcionando aos estudantes a experiência prática em economia
e negócios, bem como na organização e operação de uma empresa. Esse programa é desenvolvido em 15 semanas,
no período da tarde, com duração de 3h30mim uma vez por semana, na própria escola. Nele, os alunos serão assessorados por Advisers, profissionais voluntários da área empresarial, que realizarão um importante trabalho de orientação em Marketing, Finanças, Recursos Humanos e Produção. Após os alunos elegerem seu presidente e os quatro
(04) diretores, será selecionado um produto, farão pesquisas, realizarão estudos de viabilidade do negócio e capitalizarão a empresa através da venda de ações. Produzirão, trabalharão em equipe, desenvolverão uma estratégia de
marketing e, finalmente, realizarão vendas. Como toda empresa, pagarão impostos, receberão salários e comissões
de vendas, farão a contabilidade e serão auditados. Ao final das 15 semanas, farão o balanço, distribuirão os dividendos aos acionistas e fecharão a empresa.
Ao término das quinze semanas, será realizada a formatura, reunindo todas as escolas participantes, momento em que os Achievers receberão das mãos dos empresários seus certificados de conclusão. PARA CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO DO (A) ALUNO (A), É NECESSÁRIO DEVOLVER A AUTORIZAÇÃO ABAIXO, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA ATÉ A DATA DE 03.04.2017. A não devolução da autorização caracteriza a
desistência do (a) aluno (a), disponibilizando a vaga para outro participante.
Na certeza de que contaremos com seu apoio, incentivando seu filho a participar dessa atividade, antecipamos nossos agradecimentos.
Atenciosamente,
A Direção
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO
Eu, _________________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a) _________________________________________________, estudante da 2ª série do Ensino Médio desta
Instituição de Ensino, autorizo a sua participação no programa MINIEMPRESA no ano letivo de 2017.

___________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

COLÉGIO SECULUS
Porque o sucesso tem pressa
CNPJ: 10.337.152/0001 – 38
Fone: 3219 3550 – Rua São João Nº. 1100

