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Aos meus netos,
Que despertaram em mim a criança
adormecida e me estimularam a levar
a minha experiência, como orientadora
profissional, à população infantil,
construindo livros que facilitassem
o desenvolvimento vocacional, não só
deles, como de muitas outras crianças.
Obrigada pela experiência incrível de ser avó!

Luc e Lara são dois irmãos muito aventureiros e curiosos sobre o mundo. Eles
se interessam em entender o que as pessoas fazem, em que elas trabalham e se
perguntam, com frequência, o que será que eles mesmos serão quando crescerem.
Mas eles nem conhecem as profissões que existem...

Por isso, decidiram explorar as profissões e foram visitar um
hospital para conhecer os profissionais que trabalham nele.

Logo que chegaram ao hospital, foram recebidos pela Recepcionista,
que lhes deu as boas-vindas e fez um crachá de identificação para
que pudessem circular pelo hospital.

Foram encaminhados para o Diretor Geral,
a pessoa responsável pela administração
e funcionamento do hospital. Ele explicou
que o hospital tem várias áreas: urgência,
pediatria, maternidade, clínica geral e
vários funcionários. Todos ali estão muito
preocupados em cuidar da saúde das pessoas.

Você já foi a um hospital? Por qual motivo?
Você foi buscar atendimento ou visitar alguém?
Disponível em www.sinopsyseditora.com.br/forluclavisi

