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Caros Pais,
ROCK YOUR LIFE. O objetivo dos alunos é encontrarem uma profissão, educação, interesses
individuais ou talentos que mais se adequem aos próprios. O acompanhamento é feito por outros
estudantes com uma especial formação,treinados para acompanharem os outros alunos em um
one-to-one,serão tambem acompanhados num periodo de dois anos em que veremos em
conjunto sonhos,pontos fortes do aluno para o trabalho.
Ajudaremos o aluno a preparar o caminho e a preparar-se para a vida profissional, (escolha de
carreira, pesquisa de carreira e eventual interesse).
Também é oferecido ao aluno um ensinamento gratuito:um dia com 3tres Seminarios,assim os
alunos aprendem em conjunto com os seus Mentores todos os pontos importantes como: detetar
talento, orientação profissional, plano de Milestone (é uma técnica de gerência de projetos que
permite o teste da funcionalidade de uma nova experiencia ao longo do projeto. Não é uma
atividade e não possui duração).
Há personalidades,talentos,habilidades sociais bem como a vida autonoma do aluno a serem
incentivados.
Estamos agradados por saber que existe confiança no nosso programa e no aluno.Sabemos que
essa confiança não é auto-evidente.
Portanto, nos somos uma Organização baseada na responsabilidade, transparencia, abertura e
trabalho mutuo.
Esta é uma aprovação oficial,pelo que o seu filho pode participar.
Abaixo resumimos todos os componentes individuais para sua propria informaçao:
0.Informação de Participação no ROCK YOUR LIFE! Programa
Nesta parte,pedimos que nos envie todas as informações relevantes sobre o aluno,incluindo
contatos.
È absolutamente necessário,para a execução do Programa.
No programa também terá possibilidade de nos facultar mais informação,apenas opcional.
Toda esta informação será apenas e só utilizada para nossa avaliação interna.
I. Quem somos? O que nós fazemos?
ROCK YOUR LIFE! Visão Geral
Nesta parte do conteudo tentamos extensivamente explicar os pontos mais importantes:
ü O Mentor (estudantes) serão treinados especialmente para este trabalho;
ü O Mentor apenas acompanha o aluno,ajuda mútua apenas,não receberá dinheiro por
isso;
ü O propósito do Mentor é auxiliar o Alunonas suas decisões sobre aprender e a preparar o
seu caminho, vida profissional, (escolha de carreira, procura de emprego e
eventualmente candidatura a esse mesmo emprego);
ü O Aluno juntamente com o Mentor irá frenquentar tres seminários em dia;
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ü O Mentor terá regularmente reuniões com o Aluno,por forma a esclarecerem todos os
pontos em dúvida existentes,essas reuniões deverão acontecer uma vez em cada duas
semanas;
ü A taxa de matrícula não é apenas profissional ou parcialmente objeto do programa RYL.
II. Esclarecimento da participação no programa ROCK YOUR LIFE!
Esperemos que concorde com tudo o que foi escrito acima,para o seu filho frequentar o
nosso Programa ROCH YOUR LIFE.
Esperemos também que os pais tenham entendido todos os pontos acima.
III. Concordancia com a utilização de dados pessoais
Devemos informa-lo que toda a informação será exclusivamente usada internamente.A
informação será tambem utilizada para ajudar o aluno apenas.
IV.Política de privacidade
Iremos fornecer alguns tópicos para o seu esclarecimento:
ü Como armazenamos a informação e depois a utilizamos?
ü Como e com que propósito usamos estes dados?
ü A quem divulgamos as informações pessoais?
ü Qual a segurança com os seus dados?
ü Onde ficam os dados armazenamos?
ü Quais os direitos que possui?
Gostariamos de informar que os dados são exclusivamente e necessários para a participação do
Aluno no ROCH YOUR LIFE.
Se esses dados forem retirados,a participação do seu filho não é possivel,no entanto é de seu
direito retirar ou não os fornecer.
V. Consentimento
Ao assinar,voce estará a concordar com os parágrafos II. – IV.
Estamos satisfeitos por sermos úteis para ajudar o seu filho no caminho para a sua própria vida.
Atenciosamente,
ROCK YOUR LIFE!
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