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O SUCESSO NO FUTURO é um 
curso concebido para que os 
estudantes trabalhem em conjunto. 
Um curso sobre colaboração e 
partilha que permite e desenvolve a 
empregabilidade e o talento global.

Ao longo de 2 semanas, os 
estudantes trabalham de forma 
colaborativa em vários projetos 
que se focam no modo de pensar 
e atitude necessários para o 
mercado de trabalho global no 
futuro, ao mesmo tempo que 
desenvolvem a principal ferramenta 
de comunicação desse mercado, a 
língua inglesa.

Em espaços de aprendizagem 
concebidos para facilitar o trabalho 
em conjunto, com tecnologia, 
recursos e tutores de várias 
disciplinas, os estudantes trabalham 
sem barreiras para criar, inovar e 
colaborar dentro e fora da escola.

O QUE É O   
SUCESSO 
NO FUTURO?

SUCESSO
  NO FUTURO

Preparar os estudantes para o 

Programa de 2 semanas. Consulte datas.

Programa de Desenvolvimento de
Empregabilidade e Talento Global

Inglaterra



contato@efigie.com.brT:  19 4141.1515 efigie.com.br

SUCESSO
  NO FUTURO

Preparar os estudantes para o 

Programa de Desenvolvimento de
Empregabilidade e Talento Global

Temas abordados no programa*:

*cada programa de 2 semanas aborda dois dos temas acima, conforme calendário.

Alimentar o Mundo
Da fazenda moderna

à sustentabilidade

Sustentabilidade
Espaços verdes no meio urbano

A Estética Pública
O poder da imagem

Festival de Cinema
de 5 minutos

Um filme animado

Design, Criação e Mercado
Inovação e o mercado global

A Experiência Social
A geração Facebook

Um Futuro Sustentável
Nossa responsabilidade

Ÿ Alimentos e tecnologia
Ÿ Produção alimentar local, 

nacional e internacional
Ÿ O que comemos - bom ou 

mau?

Ÿ Planejamento urbano
Ÿ Natureza nas cidades
Ÿ Preservação da vida 

selvagem

Ÿ Moda e tendências
Ÿ Arte pública
Ÿ Imagem e comunicação

Ÿ Efeitos especiais no cinema
Ÿ Roteiro e diálogos
Ÿ Documentar o mundo

Ÿ Inovação e criatividade
Ÿ O negócio da publicidade
Ÿ Nova tecnologia

Ÿ Redes sociais e o seu 
impacto

Ÿ Novas aplicações e chats
Ÿ Ligações e relações

Ÿ Alterações climáticas e 
aquecimento global

Ÿ Resíduos e água
Ÿ Reduzir, reciclar, reutilizar

CRIAR AS SUAS COMPETÊNCIAS GLOBAIS
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“A educação é o 
passaporte para 

o futuro, pois o 
amanhã pertence 

àqueles que se 
preparam para ele 

hoje”
Malcolm X

CONFIANÇA ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO

Os cursos são concebidos para incutir confiança ao trabalhar 
de forma colaborativa, num ambiente de língua inglesa, 
usando a comunicação e o pensamento crítico para criar 
produtos e apresentações similares às que os profissionais 
usam no “mundo real”.

Trabalhando em projetos que crescem em termos de duração 
e complexidade durante os cursos e de acordo com os 
princípios STEAM sobre integração de Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, das Artes e Matemáticas, os estudantes participam 
em projetos concebidos para englobar várias disciplinas.

Qualquer que seja a sua formação e interesses, existe uma 
oportunidade para contribuir com o seu conhecimento, ao 
mesmo tempo que aprendem com outros e fazendo-o sempre 
usando o inglês.
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EXEMPLO DE UM CURSO DE 2 SEMANAS E O QUE ESPERAR

UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Criar uma campanha multiplataforma para 
chamar a atenção para um problema ambiental

• Investigar e informar sobre a situação atual

• Produzir literatura promocional e criar 
   uma campanha publicitária online

• Efetuar uma apresentação pública

PROJETO DE UM DIA
O que pode UMA ESCOLA fazer  
para ajudar o ambiente

• Realizar um questionário para determinar 
  os problemas e possíveis soluções

• Avaliar os resultados

• Apresentar as conclusões e  
  recomendações

PROJETO DE DOIS DIAS
Conceber um produto eficaz em termos de  
custo para, potencialmente, resolver um 
problema ambiental doméstico

• Identificar áreas problemáticas e  
   encontrar soluções

• Gerir custos de produção básicos

• Construir e comercializar um protótipo

PROJETO FINAL

1 2SEMANA
ª
SEMANA
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 Além dos Seminários e Programas Internacionais, a Efígie Educacional, pensando em sua 
comodidade, tranquilidade e segurança, possui serviços e parcerias com empresas ligadas à área de 
turismo para oferecer serviços essenciais para quem vai viajar, tais como:

*A
 co

n
tratação

 d
estes

serviço
s é o

p
cio

n
al.

Rua Carlos Francheu, 41 - Novo Cambuí
Campinas - SP | CEP 13.023-610

/efigieeducacional

Endereço:

www.efigie.com.br

Contatos:

Programas:
Turismo:

contato@efigie.com.br
turismo@efigie.com.br

55 19 4141.1515

SERVIÇOS ADICIONAIS OFERECIDOS PELA EFIGIE


