PROJETO “MENTORING CSA”
O PROJETO
O Projeto “Mentoring CSA” tem como objetivo criar uma rede entre profissionais de
diversas áreas (mentores) e alunos do Colégio Santo Américo que estão em processo de
escolha profissional (“mentees”).
Justificativa
Durante o atendimento e orientação de alunos do Ensino Médio, foi possível observar
que muitos deles, durante o processo de escolha profissional, questionam o que
determinados profissionais fazem em seu dia-a-dia, que perfil devem ter os profissionais
de determinada área, qual é o melhor curso ou faculdade a cursar para determinado
mercado de trabalho etc. Alguns jovens desconhecem profissionais da área de seu
interesse com quem poderiam refletir sobre tais questões.
O Colégio Santo Américo, instituição que tem 68 anos de existência, possui uma
Associação de Ex-alunos (AEA) com mais de sete mil pessoas e uma Associação de Pais
e Mestres (APM) ativa e com grande senso comunitário.
Dessa forma, o presente projeto visa promover o contato entre os alunos que estão em
processo de escolha profissional e profissionais das áreas desejadas, que tenham algum
vínculo com o Colégio Santo Américo, seja por meio da AEA ou da APM.
Os novos talentos poderão aprender com os antigos. Isso criará um ambiente propício
para o desenvolvimento por meio da troca de experiências entre as pessoas.
Este projeto beneficiará não exclusivamente o aluno (mentee). O profissional também
sentirá grande motivação ao saber que está contribuindo para o crescimento
profissional e pessoal de uma nova geração da comunidade Santo Américo.
O MENTEE
Alunos do Colégio Santo Américo, que cursam o Ensino Médio e estão em processo de
escolha profissional.
O MENTOR
Para se tornar um mentor é preciso que o profissional atenda aos seguintes requisitos:
• Ser ex-aluno e/ou pais de alunos do Colégio Santo Américo.
• Ter disponibilidade para oferecer gratuitamente tempo e conhecimento.
• Apresentar motivação para compartilhar experiências.
FORMATO
O mentor poderá disponibilizar, de acordo com a sua possibilidade e preferência, o
tempo (por exemplo: 1 hora por semana, mês, bimestre), e a atividade (por exemplo:
contato por telefone, visita ao ambiente de trabalho, vinda ao colégio etc.).
Participe do Projeto Mentoring CSA!
Saiba mais e inscreva-se com Claudia Zaclis: sartori@csasp.g12.br ou (11) 4084-1932.

