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Nesse CHECKLIST vou te relevar todos 
os benefícios de ter o ensino médio 
concluído.

Lembrando que não adianta baixar 
esse CHECKLIST, se não ler até o final, 
ok?

Cada detalhe é de extrema 
importância!

Te aconselho também a imprimir essa 
lista para reler esse checklist com 
todos os pontos da importância de ter 
o ensino médio concluído!

Agora vamos mencionar as 10 razões 
pelo qual você deve ter o ensino médio 
completo.

Assim, verá o tamanho real da grande 
desvantagem para quem não concluiu 
essa etapa de extrema importância!  



1 - Melhores oportunidades.

Hoje em dia, a concorrência é muito 
acirrada, e só se destaca quem está 
mais preparado.

Muitas pessoas perdem diversas 
oportunidades de trabalho por não 
terem o ensino médio completo!

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, mais de 52% da 
população brasileira perdem 
oportunidades de emprego por esse 
motivo.

2 - Ter melhores salários.

De acordo com instituto de Ensino e 
pesquisa, um profissional com o 
ensino médio concluído ganha até 46% 
a mais que alguém sem o ensino 
médio completo.



3 - Possibilidade de ingressar na 
faculdade.

Concluir o ensino médio é essencial 
para investir em uma carreira de 
sucesso.

Nunca é tarde para começar uma 
faculdade e investir na profissão dos 
sonhos ou numa carreira de sucesso.

4 - Maior poder de escolha.

Quanto mais você estuda, mais portas 
se abrem. 

Mantenha a motivação nos estudos que 
você terá opções interessantes para 
seguir na carreira profissional.

Pois, isso trará a você mais 
conhecimento e um horizonte mais 
amplo para decidir em que área atuar.  



5 - Maiores chances de concretizar 
um sonho.

A possibilidade de realizar um sonho 
também pode ser uma motivação para 
estudar.

Qualquer meta ou objetivo que você 
tenha na vida, saiba que o estudo pode 
ser uma forma de tornar isso concreto.

Estudar pode ser uma base muito 
sólida para que você consiga realizar 
os sonhos.

6 - O poder de adquirir mais 
conhecimento.

Ter uma bagagem de conhecimento é 
fundamental.

Portanto, isso pode trazer muitos 
benefícios tanto para a sua vida 
pessoal, quanto profissional.  



Se você tem o desejo de ser uma 
pessoa intelectual, essa pode ser uma 
ótima motivação para estudar.

7 - Melhoras a saúde mental

O cérebro precisa de boas atividades 
para se manter saudável. 

Estudar é uma delas, pois isso faz com 
que você crie expectativas e ocupe a 
mente com coisas boas.

Além disso, estudar faz com que você 
exercite a memória e o pensamento, 
permitindo que você tenha uma mente 
mais saudável e produtiva.

8 - A possibilidade de se atualizar

Estar com o estudo em dia, significa 
estar atualizado.



Essa pode ser uma boa estratégia para 
estar preparado para as novidades que 
surgem no mercado de trabalho.

9 - Aumenta a chances de ter uma 
carreira profissional bem sucedida.

Se você deseja ter uma carreira 
profissional de sucesso, é fundamental 
manter a motivação para estudar.

Afinal de contas, as coisas não vêm de 
graça e para ascender na carreira 
profissional, é preciso dedicar boa 
parte do seu tempo estudando.

As melhores oportunidades aparecem 
para todos, mas somente agarra essas 
oportunidades, quem está mais 
preparado.  



10 - Possibilidade de prestar vários 
concursos públicos.

Ter o ensino médio completo abre 
diversas oportunidades de seguir um 
caminho para uma carreira de sucesso.

Sendo assim, você terá muitas 
oportunidades de prestar concursos 
públicos que são exigidos o grau de 
escolaridade completo.

Bom, esperamos que esse CHECKLIST 
tenha te ajudado. Afinal, resumimos 
todos os benefícios da importância do 
ensino médio completo na vida de uma 
pessoa.

Att, 
Equipe de suporte, IPEC


