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MÓDULO 1
O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO
Nestas Aulas
• Expectativas em relação ao Ensino Médio.
• Finalidades do curso de Empreendedorismo.

Atividade I
1) O que você espera do Ensino Médio? Assinale a alternativa que melhor identiﬁca a sua expectativa.
a) Conseguir o diploma.
b) Preparar-me para os desaﬁos do mercado de trabalho.
c) Preparar-me para os exames vestibulares.
d) Preparar-me para ser um cidadão consciente dos meus direitos e deveres.
e) Encontrar novas pessoas, fazer amizades e me relacionar.
f) Aprender a me comunicar melhor e expressar minhas idéias.
g) Não tenho nenhuma expectativa.
h) Outra expectativa. Qual?
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Atividade II
A seguir, veja alguns assuntos relacionados ao curso de Empreendedorismo e responda às questões.

Parte I:
O empreendedor
Quem sonha deseja
que o sonho se torne realidade. Mas somente sonhar não basta, é preciso
agir para que isso aconteça. Para o empreendedor,
o sonho está comprometido com a ação.

Escolha de uma carreira
Antes de escolher uma carreira é preciso
reﬂetir sobre como somos, o que gostamos de
fazer e o que esperamos alcançar na vida. É necessário estar ciente de que a realização
proﬁssional e, principalmente, pessoal
é algo muito particular.

Tecnologia

ENSINO MÉDIO
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Orçamento
Ao se fazer um orçamento é preciso
comparar a fonte de recursos (o dinheiro
ganho) com as despesas (o dinheiro gasto). As despesas podem ser ﬁxas e variáveis. As ﬁxas se referem a pagamentos
periódicos e previstos por um determinado tempo (por exemplo, a mensalidade da escola). As variáveis, a gastos não
periódicos que podem mudar de semana para semana, de mês para mês (por
exemplo, o ingresso de cinema) etc.

© Fotos: Acervo Anglo

O empreendedor deve conhecer o máximo possível das tecnologias de que se dispõe para saber qual se adapta melhor às suas
necessidades e condições. Precisa
avaliar a relação custo-benefício,
visando às possíveis oportunidades futuras, e lembrar-se de que a
tecnologia não precisa ser obrigatoriamente soﬁsticada para ser
efetiva.
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1) Com base nos temas da Parte I, como você acredita que o curso de Empreendedorismo poderá
ajudá-lo a se preparar para os desaﬁos do mercado de trabalho?

Parte II:

Questões e ações sociais
Direitos e deveres
É importante conhecer os
direitos e deveres garantidos
pela Constituição Brasileira
para que se possa exercer a
cidadania. A nossa Constituição divide os direitos fundamentais em individuais
(vida, liberdade, igualdade
e propriedade), sociais (saúde, educação, trabalho, moradia, proteção à infância e
aos desamparados) e políticos (voto, proposição de leis,
ﬁscalização dos Poderes da
União etc.).

Embora sejam assegurados
por lei, nem sempre os direitos
são respeitados, gerando questões sociais a serem resolvidas.
As ações sociais têm a ﬁnalidade de enfrentar essas questões,
buscando identiﬁcar e atender
as necessidades de um grupo
de pessoas, conscientizando a
sociedade, a ﬁm de amenizar
as questões sociais.

ENSINO MÉDIO
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EMPREENDEDORISMO

2) Com base nos temas da Parte II, como você acredita que o curso de Empreendedorismo poderá
ajudá-lo a se preparar para ser um cidadão consciente dos seus direitos e deveres?

Parte III:

Conflito de idéias
O conﬂito de idéias pode ser algo positivo. Quando bem
gerenciado, torna-se construtivo, porque leva as pessoas
envolvidas a observar diferentes pontos de vista e, possivelmente, formar idéias mais elaboradas. Por isso, os debates entre
re alunos
são estimulados no curso de Empreendedorismo.

Comunicação
O empreendedor busca conhecimento
para embasar suas opiniões e sabe dialogar, transformando a conversa em um instrumento para se fazer entender e obter
apoio a seus projetos.

Liderança

ENSINO MÉDIO

AC1_Emp_EnsMedio_09.indd 8

© Fotos: Acervo Anglo

Neste curso, consideramos que a liderança não é inata ao ser humano. As pessoas podem adquirir as competências necessárias para liderar, se houver empenho
e preparação para isso, como, por exemplo, através da prática da oratória, do trabalho em equipe etc.
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3) Com base nos temas da Parte III, como você acredita que o curso de Empreendedorismo poderá
ajudá-lo a se comunicar melhor e expressar suas idéias?

Atividade III
Leia o texto a seguir e responda:
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento elaborado pelo
Ministério da Educação (MEC), “propõem-se, no Ensino Médio, (...) o desenvolvimento de competências: (...) da criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas
para a solução de um problema. Ou seja, o desenvolvimento do pensamento divergente, da
capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento. Estas são competências que devem estar presentes na esfera
social, cultural, nas atividades políticas e sociais como um todo, e que são condições para o
exercício da cidadania num contexto democrático”.

1) Escolha duas competências citadas no trecho do texto dos PCNs. Como elas podem contribuir para o
seu desenvolvimento (dentro e fora da escola)?

2) O compositor Gabriel o Pensador, na música “Estudo Errado”, critica o processo de ensino e faz os seguintes questionamentos: “Eu tô aqui pra quê? / Será que é pra aprender? / Ou será que é pra aceitar, me
acomodar e obedecer?”. Se você fosse responder ao autor da música, usando os PCNs, o que diria?

ENSINO MÉDIO
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Atividade IV
Leia os textos a seguir:
Texto 1
Quando queremos a realização de um desejo ou de algo que seja importante para o nosso
futuro, devemos agir. O empreendedor planeja de forma responsável suas ações e as coloca
em prática. Ele sabe que possíveis riscos podem aparecer e tenta minimizá-los. Mesmo surgindo imprevistos, não desiste de seu objetivo, pois entre suas qualidades estão a tenacidade e
a persistência.

© Tuca Vieira/Folha Imagem

Texto 2
“Eu jogava vôlei no Rio e fui até campeão brasileiro quando cursava o Ensino
Médio. Também estudava muito e, desde os
15 anos, já tinha um grupo de estudos de
Física. Queria estudar Física, mas meu pai
dizia que ninguém iria me pagar para contar
estrelas. Acabei cursando dois anos de Engenharia Química. Mas minha cabeça não
era para Engenharia. Terminei me transferindo para o curso de Física e me formei em
1981. Depois ﬁz mestrado antes de sair para um doutorado na Inglaterra. Hoje, sou
Marcelo Gleiser, professor de Física e Astronomia do
Dartmouth College, em New Hampshire, nos Estados
professor titular em uma das universidades
Unidos.
mais conceituadas dos Estados Unidos e
trabalho ativamente em pesquisa e divulgação cientíﬁca. Acredito que só iremos fazer muito
bem aquilo que realmente queremos fazer. Escolher uma proﬁssão ‘viável’, que não seja realmente desejada, pode até dar certo, mas é um compromisso arriscado com a vida.”
Texto de “Jovens”, Veja , edição especial, julho de 2003.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_064.html>. (Acesso em 05/10/2008.)

1) Em sua opinião, Marcelo Gleiser é um empreendedor? Justiﬁque.

ENSINO MÉDIO
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2) Você concorda com a aﬁrmação de Gleiser de que “Escolher uma proﬁssão ‘viável’, que não seja
realmente desejada, pode até dar certo, mas é um compromisso arriscado com a vida”? Por quê?

3) Durante o Ensino Médio, Marcelo Gleiser percebeu, entre as disciplinas que estudava, uma da qual
gostava muito e que se tornaria fundamental para sua carreira. Indique abaixo a(s) disciplina(s) de
que você gosta ou com que simpatiza e procure associá-la(s) a alguma atividade que gostaria de
desenvolver no futuro.

Em casa

Tarefa Mínima
Leia o quadro a seguir e faça o que se pede:
“Qualquer indivíduo que tenha à frente uma decisão a tomar pode aprender a ser um empreendedor e comportar-se como tal. O empreendedorismo é um comportamento, e não um
traço de personalidade”.
Peter Drucker (1909-2005).

1) Com base no quadro acima e no que foi estudado em aula, o que você entende por empreendedor?
ENSINO MÉDIO
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2) Para realizar seus projetos, o empreendedor deve desenvolver determinadas características ou competências empreendedoras. Para isso, é fundamental aliar estudos acadêmicos (escolares) à prática
empreendedora, ou seja, fazer a associação entre o conhecimento e a prática planejada e responsável das ações. Sabendo disso, faça uma pesquisa em jornais, revistas, na internet, ou mesmo entre
seus conhecidos sobre alguma ação empreendedora, explicitando como tal associação ocorreu. Elabore um texto com o resultado de sua pesquisa, seguindo o roteiro:
• Identiﬁcar e descrever a ação empreendedora (lembre-se de que deve ser uma ação pensada/planejada, responsável e ética), apontando qual a principal ﬁnalidade dessa ação.
• Explicar como ela foi realizada.
• Indicar que conhecimentos foram úteis ou necessários à realização dessa ação.

Tarefa Complementar
Prepare uma apresentação do resultado de sua pesquisa sobre uma ação empreendedora (realizada
na Tarefa Mínima).

ENSINO MÉDIO
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MÓDULO 2
INICIANDO UM PLANEJAMENTO
Nestas Aulas
• Expectativas e imprevistos.
• Objetivos e metas.
• Planejamento de estudo.

Atividade I
Os acontecimentos retratados nos textos a seguir nos permitem reﬂetir sobre o acaso em nossas
vidas: imprevistos são inevitáveis, mas suas conseqüências podem ser minimizadas. Leia os textos e responda às questões:
Texto 1

© Acervo Anglo

Em 1912, o Titanic viajava pelas águas geladas do Atlântico Norte, quando colidiu com um iceberg
(grande massa de gelo ﬂutuante). O choque abriu um rasgo no casco e inundou 5 compartimentos,
um a mais do que a estrutura do navio podia suportar. O navio afundou, matando cerca de 1.520 pessoas, entre passageiros e tripulantes.
Não se acreditava que o Titanic pudesse afundar. E o excesso de conﬁança dos construtores e da tripulação do navio impediu que eles se preparassem para possíveis imprevistos. Os
responsáveis (no navio) por procurar os icebergs não usavam
binóculos, e o Titanic, com capacidade para mais de 3.000 pessoas, não tinha botes salva-vidas suﬁcientes para todos.

Em 1970, o tanque de oxigênio da nave norte-americana Apollo 13
explodiu a caminho da Lua, daniﬁcando outros de seus sistemas internos. Com isso, não era possível pousar na Lua, e a única forma de sobrevivência de seus três tripulantes era o retorno à Terra. A nave conseguiu
trazê-los, sãos e salvos, devido ao planejamento, à preparação e ao trabalho em equipe presentes antes e durante a viagem. Recursos como
oxigênio, por exemplo, foram guardados em quantidade suﬁciente para
uma situação emergencial. A equipe de terra (Centro de Operações da
NASA) testou e orientou os três astronautas em todos os procedimentos
de emergência. Depois da explosão do tanque, centenas de técnicos e
cientistas do comando da missão mobilizaram-se para trazê-los de volta
à Terra. Os engenheiros da NASA e a tripulação agiram conjuntamente.

ENSINO MÉDIO
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Texto 2

Tripulação original.

13
2/4/09 6:06:34 PM

EMPREENDEDORISMO

1) Que fatores determinaram desfechos tão diferentes nos dois casos?

2) Comente uma situação imprevista em que enfrentou diﬁculdades, ou foi prejudicado. Que precauções você poderia ter tomado para minimizar os danos?

Atividade II
O curso de Empreendedorismo insiste na necessidade de planejar. E como exercitar o planejamento? Nada melhor do que fazer isso considerando que, freqüentemente, a ocupação principal dos alunos é
estudar. Vale a pena começar por uma auto-avaliação de como você conduz seus estudos.

1) Em que disciplinas você tem mais diﬁculdade?

2) Como pode melhorar seu aproveitamento nas matérias em que tem mais diﬁculdade?

3) Quanto tempo você estuda (fora do período escolar) as matérias nas quais tem mais diﬁculdade? E
quanto tempo gasta com as matérias que apresentam menos diﬁculdade?

ENSINO MÉDIO

AC1_Emp_EnsMedio_09.indd 14

14
2/4/09 4:56:40 PM

EMPREENDEDORISMO

4) Com base nas respostas anteriores, escolha uma disciplina na qual tem diﬁculdade e trace:
a) um objetivo (relacionado a essa disciplina) que você deseja atingir na 1ª- série do Ensino Médio;
b) duas metas necessárias para alcançar esse objetivo. As metas são os alvos especíﬁcos e mensuráveis, usados para atingir, no conjunto, o que foi planejado;
c) os recursos necessários.
Objetivo
Meta 1
Meta 2

Recursos

Atividade III
Se for verdade que estudar é a grande ocupação do jovem no Ensino Médio, não é menos verdade
que ela não pode nem deve se tornar exclusiva. Aﬁnal, a vida não acontece somente nos bancos escolares.
Por isso, pense num objetivo não acadêmico que deseja realizar durante este ano. Trace duas metas e os
recursos necessários para atingi-lo.
Objetivo
Meta 1
Meta 2

Recursos

Atividade IV
Nas atividades anteriores você traçou dois objetivos para a 1ª- série do Ensino Médio. Precisará de
tempo para executar as metas estabelecidas. Estas, por sua vez, geram tarefas (acadêmicas e não acadêmicas) que devem ser conciliadas com atividades corriqueiras, momentos de diversão, alimentação e
descanso, bate-papo com a família etc. Para que tudo isso caiba numa semana, é preciso fazer um planejamento. Na tabela a seguir, você deve marcar as atividades e o tempo (em horas) para realizá-las durante a
semana. Observe que a soma das horas no dia deve ser exatamente 24. Caso isso não aconteça, refaça o
planejamento, levando em consideração as ocupações de acordo com as suas prioridades. Não se esqueça
de que podem surgir imprevistos, por isso é recomendável deixar algum tempo livre durante a semana
para que situações novas ou inesperadas não afetem muito o seu planejamento.
ENSINO MÉDIO
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2ª- feira

*Total deve somar 24 horas.

TOTAL DE
HORAS*

Atividades

3ª- feira

4ª- feira

5ª- feira

6ª
- feira

Sábado

Domingo
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Em casa

Tarefa Mínima
1) Retomando conceitos. Leia o texto a seguir:
• Objetivos: são as grandes intenções que uma pessoa propõe para si mesma (para a sua
vida) ou para um empreendimento que pretenda realizar.
• Metas: são alvos especíﬁcos, que podem ser constatados e medidos. Eles precisam ser
atingidos, numa seqüência e num tempo determinados, para que os objetivos se tornem
realidade.
Por exemplo, concluir o Ensino Médio no tempo regular e imediatamente ingressar em uma
universidade conceituada podem ser nossos objetivos; evitar reprovações e rever provas de
vestibulares de anos anteriores, as metas para que possamos atingir esses objetivos.
• Planejamento: é o processo de determinação dos recursos, das ações e condições necessárias à concretização de uma situação desejada. Consiste, normalmente, na deﬁnição do
que se quer realizar (objetivos e metas), na determinação dos meios (recursos e ações) e no
estabelecimento de mecanismos de controle e avaliação.
• Recursos: não é possível criar alguma coisa a partir do “nada” absoluto; para realizar o que
quer que seja, necessita-se de competências, pessoas ou materiais, ou seja, de recursos.
• Ação: é o ato de agir. Quando praticada, produz um efeito.
• Plano de Ação: é um documento escrito, criado no planejamento e revisto periodicamente,
que utilizamos para orientar a realização do empreendimento. Responde a questões como
“o quê?”, “quando?”, “onde?” e “como?” realizar algo, e com isso estabelece ações, estratégias e prazos para se atingir as metas e alcançar os objetivos desejados.

2) Siga, durante uma semana, o planejamento feito na Atividade IV. Caso você precise adaptar alguns
horários, faça as mudanças necessárias.

Tarefa Complementar
Continuar estudando quando se está fora da escola é muito importante. E a maneira como você conduz os estudos pode inﬂuenciar no seu aprendizado.

1) Algumas pessoas têm melhor rendimento durante as manhãs. Outras, no período da tarde ou da noite. Em que período do dia você acredita ter um melhor aproveitamento de seus estudos? Por quê?
2) Existem alunos que precisam de silêncio e isolamento para melhor se concentrar nos estudos. Há
outros, porém, que gostam de estudar ouvindo música ou que não se incomodam de estudar em
bibliotecas onde há muitas pessoas. Durante os anos de escola, você possivelmente descobriu sua
condição ideal de estudo. Qual é essa condição?
3) Estudar durante muitas horas seguidas não é recomendável, segundo alguns especialistas. Momentos
de descanso são necessários para obter melhores rendimentos. Depois de quanto tempo de estudo
você costuma descansar?
ENSINO MÉDIO
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MÓDULO 3
VOCAÇÕES E CARREIRAS
Nestas Aulas
• Vocações e aptidões.
Vocação: disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa
no sentido de uma atividade, uma função ou profissão; pendor, propensão, tendência.
Aptidão: qualidade, atributo do que é apto; disposição inata ou adquirida (para determinada coisa); série de requisitos necessários ao
exercício de determinada atividade, função etc.
www.houaiss.uol.com.br

• Profissão e carreira profissional.
Profissão: atividade para a qual um indivíduo se preparou e que
exerce ou não.
Carreira profissional: entende-se que é a trajetória profissional
que a pessoa percorre ao longo do tempo.

Atividade I
Leia o texto a seguir:
Pesquisas realizadas a partir das décadas de 1980 e 1990 mudaram a antiga concepção da inteligência associada à capacidade de resolver os problemas lógico-matemáticos
dos famosos testes de QI (Quociente de Inteligência). Hoje aceitamos que existem algumas
inteligências, como, por exemplo, a lógico-matemática; a lingüística, vinculada ao domínio do uso das diferentes formas de linguagem (verbal, escrita etc.); a espacial, ligada à
orientação e controle do entorno espacial; a interpessoal, associada aos relacionamentos
intersubjetivos; a físico-cinestésica, que diz respeito ao uso de nosso corpo; a musical,
ligada ao desenvolvimento da musicalidade; e a intrapessoal, que nos permite o autoconhecimento.
As pessoas têm ou desenvolvem essas inteligências em níveis diferentes. Por exemplo,
um jogador de futebol apresenta predominantemente a inteligência físico-cinestésica combinada com a espacial. Isso não quer dizer que ele não tenha as outras inteligências bem
desenvolvidas.

ENSINO MÉDIO
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1) Associe as imagens às inteligências indicadas no texto.
C
B

A
F
D

E

© Fotos: Acervo Anglo

G

2) Em sua opinião, que inteligências são mais desenvolvidas em você? Indique-as em ordem decrescente.

3) Procure explicar os fatores que acredita terem favorecido o desenvolvimento de suas inteligências
predominantes?

ENSINO MÉDIO
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Atividade II

© Acervo Anglo

Marcos César Pontes, um brasileiro nascido em 1963,
em Bauru (interior do estado de São Paulo), tinha seis anos
quando viu pela TV a chegada de Armstrong à Lua. Precisou
ser convencido pelo irmão de que aquilo era real, tomando
então uma decisão: “Bem, se é possível, então um dia vou
ser astronauta”. Na verdade, antes disso, ele já se encantava
com as apresentações da “Esquadrilha da Fumaça”, formada por pilotos que faziam acrobacias com aviões, e também
já havia decidido que ele mesmo seria um piloto.
Os sonhos do menino representavam um grande desaﬁo:
desde muito jovem, Marcos teve que trabalhar, para custear
os seus estudos e para complementar o orçamento da família. Com muita dedicação, ingressou na Academia da Força
Aérea brasileira, iniciando sua carreira de piloto militar. Não
parou por aí. Cursou o ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Em seguida, partiu para os
Estados Unidos, fazendo o seu mestrado na área de Engenharia de Sistemas, na Escola da Marinha Americana, na Califórnia.
Tomou conhecimento de que o governo brasileiro estava
abrindo uma única vaga para um aviador civil a ser treinado
como astronauta pela NASA. Decidiu que a vaga seria sua,
mesmo que isso o obrigasse a se desligar da aviação militar.
Ao conseguir a vaga, foi treinado e se formou no ano 2000,
tornando-se o primeiro astronauta brasileiro.
A oportunidade para sua primeira viagem espacial surgiu
com a “Missão Centenário”, da Agência Espacial Brasileira.
Em março de 2006, transportado por uma nave russa, Marcos chegou à estação espacial internacional (um laboratório
espacial), onde permaneceu por oito dias, tendo cumprido
com êxito todas as missões que lhe foram conﬁadas.
Atualmente, Marcos Pontes trabalha nos Estados Unidos
(em Houston) e no Brasil. É ainda consultor técnico, atendendo
a empresas privadas. Realiza palestras e escreve para a imprensa. Finalmente, atua em ONGs, como defensor das causas
da educação, da paz mundial e da consciência ambiental.

© NASA

© NASA

Leia o texto e responda às questões a seguir:

Texto adaptado de: <www.marcospontes.net> e <http://vocesa.abril.com.br>. (Acesso em: 05/08/2008.)

1) Que proﬁssão Marcos escolheu? Identiﬁque o motivo que o levou a essa escolha.
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2) Você acredita que Marcos tinha aptidão, vocação ou ambas para ser astronauta? Justiﬁque.

Atividade III
Leia, na tabela a seguir, algumas opções de cursos oferecidos por uma universidade (no caso a

© Fotos: Acervo Anglo

USP):

• Administração

• Engenharia

• Medicina

• Astronomia

• Farmácia

• Medicina Veterinária

• Arquitetura

• Filosoﬁa

• Meteorologia

• Artes Plásticas

• Física

• Música

• Audiovisual

• Fisioterapia

• Nutrição

• Ciência da Computação
e Informática

• Fonoaudiologia

• Oceanograﬁa

• Geograﬁa

• Odontologia

• Ciências Sociais

• História

• Pedagogia

• Design

• Jornalismo

• Psicologia

• Direito

• Lazer e Turismo

• Publicidade e Propaganda

• Economia

• Letras

• Química

• Educação Física

• Marketing

• Relações Internacionais

• Enfermagem

• Matemática

• Têxtil e Moda
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Talvez você ainda não saiba a proﬁssão que deseja seguir. Mas pode começar um processo de seleção: o que eu não quero e o que posso querer. Pensando nisso, reveja as proﬁssões listadas na tabela e
responda:

1) Escolha cinco proﬁssões que você não gostaria de seguir. Explique, para cada uma das escolhas, os
motivos.
Profissão

Motivo

2) Agora, escolha cinco proﬁssões que você poderia seguir e explique por que as escolheu.
Profissão

Motivo

Atividade IV
Leia o texto a seguir:
Quando alguém escolhe uma proﬁssão, está tomando uma das decisões mais importantes
de sua vida. Trata-se de seguir um caminho que será decisivo em sua história. Por isso, tudo
começa com um grande exame de consciência:
•
•
•
•
•
•

Quem eu quero ser?
Que estilo de vida desejo?
Que remuneração eu pretendo ter?
Valorizo o fato de poder ser útil para os outros?
Tenho condições ﬁnanceiras para seguir essa proﬁssão? Posso obtê-las?
Tenho as aptidões necessárias? Posso adquiri-las?

Essas perguntas estão relacionadas a aptidões, interesses e características pessoais, três
aspectos fortemente relacionados a essa tomada de decisão.
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1) Responda às questões do quadro.

2) Retome a Atividade III, na qual você escolheu cinco proﬁssões que poderia seguir. Se houver uma ou
mais que não estejam de acordo com as respostas da questão anterior, indique-as nas linhas abaixo.

Em casa

Tarefa Mínima
1) Leia o quadro a seguir:
“Minha carreira, de certa forma, apontou para essa direção [ser astronauta]. O conjunto de
todas as atividades que tenho desenvolvido ao longo dos anos me permitiu adquirir as qualiﬁcações adequadas para ser um tripulante em missões espaciais.”
Marcos César Pontes

De acordo com o texto da Atividade II, que atividades desenvolvidas por Marcos Pontes ao longo
dos anos permitiram que ele seguisse a carreira de astronauta?
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2) Imagine-se inserido no mercado de trabalho daqui a 15 anos. Produza um texto de 30 linhas para
contar como seria a sua trajetória proﬁssional (carreira). Faça uma pesquisa na internet ou uma
entrevista com proﬁssionais e/ou familiares, para que o texto englobe:
a) a proﬁssão escolhida;
b) os cargos que você ocupou até chegar ao cargo atual;
c) o seu salário no início e nesse momento da carreira;
d) o que você fez durante esses 15 anos para chegar a esse cargo (cursos, viagens etc.);
e) a descrição do cargo atual e o tipo de instituição em que trabalha.

Tarefa Complementar
Ao assistir a uma apresentação de ginástica olímpica de Diego Hipólito, percebemos que ele é um
atleta com grande inteligência físico-cinestésica; o entrevistador Jô Soares demonstra forte domínio lingüístico e interpessoal; e a musicalidade de Milton Nascimento é inegável. Cite dois personagens que você
admira e identiﬁque as inteligências que se destacam neles.
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