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Há mais de 70 anos, o Grupo Anchieta acompanha o
crescimento de Jundiaí e atende às necessidades
educacionais de toda a população regional. Com
escolas e faculdade, do ensino fundamental à pós-
graduação, o Grupo Anchieta se preocupa em
formar cidadãos conscientes, com a ajuda de
profissionais qualificados em diversas áreas. O
Grupo Anchieta tem orgulho em fazer parte da
identidade da região, firmando-se na cidade como
uma instituição de tradição e respeito, com valores
educacionais enraizados na comunidade.

FALE COM O ANCHIETA! AQUI VOCÊ ENCONTRA
TODOS OS CONTATOS DA INSTITUIÇÃO.

JUNDIAÍ
Ensino Fundamental -  1º ao 9º ano

Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Curso

Técnico (Administração, Informática e Designer de

Interiores) e

Secretaria dos cursos de

Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos

Secretaria dos cursos de Ciências Contábeis,

Ciências Econômicas e Administração

Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Automação

Industrial, Engenharia de Alimentos, Engenharia

Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Química,

Engenharia de Produção

Secretaria dos cursos de

Educação Física, Publicidade e Propaganda,

Pedagogia, Fisioterapia, Logística, Marketing e

Sistemas de Informação

Secretaria do curso de Direito

Secretaria de Pós-Graduação

Secretaria de Extensão Universitária

Serviço Social

Núcleo de Prática Jurídica

Mediação em Direito de Família

Núcleo de Prática Jurídica - Cartório Anexo

NEMP - Núcleo de Empregabilidade

Centro de Psicologia Aplicada e Clínica de Saúde

Clínica da Saúde

� 11 4527-3453

11 4527-3454

11 4527-3457

11 - ramal

- ramal 4557

11 4588-4451

11 4527-3444

11 4527-3444

11 4527-3446

11 4527-3449

11 4527-3447

11 4527-3448

11 4588-4447

11 4527-3452

Técnico de Química

Secretaria Geral - Centro |

Gestão Ambiental,

Pedagogia, Letras, Cosmética e Estética,

Secretaria Geral - Campus

Comércio Exterior,

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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4527-3457

| 4588-4445

4588-4445 4452

11 4588-4445

11 4588-4445 - ramal 4540

4527-3447
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A PRIMAVERA CHEGOU E TROUXE COM

ELA A BELEZA, OS AROMAS E A ALEGRIA

QUE MARCAM SUA PASSAGEM. Encerrando

o projeto desenvolvido em sala de aula, os

estudantes do 1º ao 5º ano das Escolas Padre

Anchieta realizaram a “II Passeata da

Primavera”. Carregando faixas e entregando

tulipas de dobradura confeccionadas por eles

aos pedestres que encontravam durante o

trajeto, chamaram a atenção das pessoas que

passavam, saudando alegremente a nova

estação.

EM

A
LT

A

Inicio de mais uma passeata.

conta pra
gente

QUEREMOS CONHECER VOCÊ!

Encaminhe a resposta das perguntas abaixo para
o e-mail: publicidade@anchieta.br

Não esqueça de enviar uma foto sua também!

Nome e Idade

Curso

Quando criança,

queria ser...?

Por que você escolheu

esse curso?

Um bom livro para o seu curso?

Um livro?

Um filme?

Uma banda/cantor (a)?

Uma frase?

Uma palavra?

Trecho de uma poesia

ou música?

Uma música?

Um país?

Um sonho?
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O MOVIMENTO OUTUBRO ROSA SURGIU NOS ESTADOS UNIDOS,
NA DÉCADA DE 1990, COM A PRIMEIRA CORRIDA PELA CURA. O
nome faz referência à cor do laço que simboliza a campanha
mundialmente, cujo objetivo é envolver a população, empresas e
entidades na luta contra o câncer de mama.
O câncer de mama afeta as mamas e, assim como todos os outros tipos de
cânceres, se caracteriza por um crescimento rápido e desordenado de
células. O diagnóstico precoce da doença é fundamental para a cura.
Muitas vezes, o medo ou o desconhecimento do assunto pode impedir esse
diagnóstico precoce, diminuindo muito as chances de cura, por isso
campanhas como o Outubro Rosa são muito importantes.
O Outubro Rosa foi ganhando o mundo como uma forma de
conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e
como forma de alerta para a população. O símbolo da campanha, o laço
rosa, distribuído na primeira corrida pela cura do câncer de mama, em
1990, se popularizou e até hoje é usado em locais públicos e em eventos
que aderem à causa. Além do laço, em muitas cidades monumentos
públicos são iluminados com luz rosa para atrair a atenção da população.
No Brasil, a primeira iniciativa relacionada ao Outubro Rosa aconteceu em
2002, com a iluminação do monumento Mausoléu do Soldado
Constitucionalista, conhecido como Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo.
A iniciativa partiu de um grupo de mulheres simpatizantes da campanha
contra o câncer de mama, com o apoio de uma conceituada empresa de
cosméticos europeia.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o que
mais atinge as mulheres em todo o mundo. Sobre a prevenção da doença,
sabe-se que manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas e
evitar o consumo de bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco de
desenvolver a doença; a amamentação também é considerada um fator
protetor das mamas.
É importante que as mulheres estejam atentas às mudanças do próprio

corpo, independentemente da idade, para perceberem eventuais
anormalidades em suas mamas. Também é recomendado que se
submetam a exames de rotina, de acordo com sua faixa etária. Segundo
informações obtidas no site do INCA, não há uma causa única para o
câncer de mama, e diversos fatores estão relacionados ao
desenvolvimento da doença, mas ser mulher e envelhecer aumentam o
risco.
Segundo Cristiano José Mendes Pinto, docente e coordenador do curso de
Enfermagem do UniAnchieta,

“o Outubro Rosa tem ganhado o merecido destaque
junto à mídia, redes sociais e todos os meios de
comunicação, e isso é muito importante. Devemos
divulgar essa campanha ao máximo, pois essa
iniciativa é uma ação social que anualmente salva
milhares de vidas. Sabemos que mulheres a partir de
40 anos já devem procurar um serviço de saúde para
fazer os exames preventivos, e o Ministério da Saúde
recomenda que as mulheres entre 50 e 69 anos
realizem a mamografia a cada dois anos, mesmo que
não tenham alterações. Mulheres com histórico de
câncer na família devem ter um cuidado ainda maior:
orienta-se iniciar a realização do exame 10 anos
antes da idade que a parente tinha ao ser detectado o
tumor. O câncer de mama tem até 95% de chance de
cura se diagnosticado precocemente, por isso
devemos divulgar ao máximo o “Outubro Rosa”, pois
o diagnóstico tardio diminui muito a chance de cura
desse câncer.”

Fonte: INCA

Estimativa de novos casos: 57.120 (2014)

Número de mortes: 14.388, sendo 181 homens e 14.207 mulheres (2013)

Segundo tipo mais frequente no mundo

Raro antes dos 35 anos, acima desta faixa etária sua incidência cresce
rápida e progressivamente.

Câncer de Mama: É preciso falar disso!

Mulheres de 40 a 49 anos: Realizar o exame clínico das mamas
anualmente.

Mulheres de 50 a 69 anos: Realizar exame clínico das mamas anualmente
e mamografia a cada dois anos.

Mês é dedicado
à conscientização
sobre o câncer de
mama
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Docentes e alunos representam
o UniAnchieta em congresso
nacional de nutrição SBAN 2015 teve como tema A Ciência da

Alimentação e Nutrição: Inovações e Desafios.

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – SBAN É
UMA SOCIEDADE CIVIL DE CUNHO
CIENTÍFICO, SEM FINS LUCRATIVOS,
Q U E V I S A P R O M O V E R M A I O R
INTERCÂMBIO ENTRE AQUELES QUE SE
DEDICAM A ESSE SETOR DE ATIVIDADE.
Representando o Brasil na International
Union of Nutritional Societies (IUNS), a
SBAN publica o periódico científico Nutrie,
que está indexado nas bases Chemical
Abstracts, LILACS, Peri (Esalq), Periódica e
Latindex. Além disso, a SBAN tem direito a
voto no comitê assessor da área de nutrição
do CNPq.
Docentes e estudantes do Curso de Nutrição
do Centro Universitário Padre Anchieta
apresentaram sete trabalhos no 13º
Congresso Nacional da SBAN, realizado
entre os dias 25 e 27 de agosto. As alunas
Gabriela Mayumi e Carolina Herrerias, sob
orientação da professora Dra. Taciana
Davanço e co-orientação do professor Dr.
Wanderley Carvalho, apresentaram os
seguintes trabalhos: “Classificação do
percentual de gordura corporal em
funcionários de uma instituição de ensino em
Jundiaí/SP”; “Avaliação de riscos de
complicações metabólicas associadas à
circunferência da cintura em funcionários de
uma instituição de ensino em Jundiaí/SP”;
“Avaliação da ingestão de Cálcio e Vitamina D
de funcionários de uma instituição de Ensino
Superior da região de Jundiaí/SP'';
“Avaliação da ingestão de fibras alimentares
de funcionários de uma instituição de Ensino
Superior da região de Jundiaí/SP”;
“Avaliação da ingestão de Ferro de
funcionários de uma instituição de Ensino
Superior da região de Jundiaí/SP”;
“Avaliação da relação cintura-quadril
associada ao risco coronariano em
funcionários de uma instituição de ensino de
Jundiaí/SP”. A professora Ma. Elaine Fiore e a
estudante Fabiane Bee apresentaram o
trabalho intitulado “Alimentos Transgênicos:
A questão da segurança alimentar”.

Segundo as estudantes Gabriela Mayumi e
Carolina Herrerias, "o Congresso Nacional da
SBAN foi muito enriquecedor e agregou
novos conhecimentos que serão de extrema
importância para a prática da nutrição, por
meio de pesquisas futuras ou no dia a dia do
exercício profissional. No congresso,
pudemos conhecer novos produtos que
estão ou que entrarão no mercado, no que
diz respeito à alimentação saudável e ao
controle ou prevenção de doenças. Também
pudemos ver trabalhos realizados por
diversos pesquisadores de diferentes
universidades de todo o Brasil e do exterior.
Conhecer a realidade de pesquisas de
diferentes níveis de abrangência e
complexidade, sobre os mais variados temas
aplicados à nutrição e à alimentação, foi uma
grande oportunidade de abrir os horizontes
para o nosso desenvolvimento e crescimento
como graduandas e pesquisadoras em
formação. A importância da participação no
congresso está no fato de que foi possível
nos atualizarmos sobre novos tratamentos,
produtos e condutas que estão sendo
adotadas nos dias atuais. Durante os dias de
congresso, pudemos refletir mais sobre os
alimentos que estão sendo ofertados no
Brasil, sua necessidade de consumo e a
propaganda que é feita sobre os mesmos.
Também pudemos conhecer diversos tipos
de pesquisas que estão sendo feitas,
especialmente sobre ingestão alimentar e
parâmetros antropométricos, temas que
expusemos no congresso. Apresentar os
resultados de nossa pesquisa nos trouxe a
sensação de missão cumprida e nos motivou
a continuarmos pesquisando e estudando,
com o objetivo maior de promover a
alimentação saudável para a melhoria da
saúde e qualidade de vida. Em suma,
consideramos o congresso como um
importante investimento, que nos
enriqueceu tanto no âmbito pessoal quanto
no âmbito acadêmico".

Clique das professoras

As alunas Gabriela e Carolina com a coordenadora Taciana
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Participação em programa de
pesquisa e iniciação científica

pode ser o primeiro passo
para um futuro brilhante

Ainda neste semestre, 26 estudantes do UniAnchieta iniciarão suas pesquisas.

Desenvolver pessoas que façam progredir o país.
Esse é um dos objetivos do Programa
Institucional de Pesquisa e Iniciação Científica do
Centro Universitário Padre Anchieta, que
permite introduzir os estudantes no universo da
pesquisa acadêmica, colocando-os em contato
com as atividades científicas e tecnológicas e
disponibilizando conhecimentos para a
comunidade. Baseado na Resolução Normativa
017/2006 do CNPq, o programa oferece a
oportunidade de os estudantes ingressarem no
campo da pesquisa científica e no processo
criativo de soluções que são aplicadas na região
de Jundiaí.
A palavra “iniciação” refere-se ao fato de os
estudantes, em sua maioria, terem pouca ou
nenhuma experiência com trabalhos dessa
natureza. Periodicamente, a instituição realiza
um processo seletivo para ingresso de novos
estudantes no programa. Os estudantes
interessados inscrevem seus projetos e
aguardam os procedimentos de seleção. Os
projetos selecionados têm sua realização
acompanhada por um professor orientador. Os
resultados são apresentados no Encontro de
Pesquisa e Iniciação Científica, evento que reúne
todos os pesquisadores e os trabalhos
desenvolvidos naquele período. O próximo
Encontro será realizado no dia 3 de outubro.
Segundo a professora Dra. Aparecida Erica
Bighetti Ribas, coordenadora do Comitê Interno
de Pesquisa – CPIC do UniAnchieta, “para o

desenvolvimento do Brasil se faz necessário
elevar o nível de formação básica na área de
ciência e tecnologia, envolvendo os jovens
nestes processos. A iniciação científica é um
instrumento valioso para aprimorar qualidades
desejadas em um profissional de nível superior,
bem como para estimular e iniciar a formação
daqueles mais vocacionados para a pesquisa; é
uma oportunidade
para o estudante se
e n v o l v e r n o
desenvolvimento do
nosso país.”
A professora Dra.
Marina R. de Aguiar,
docente do curso de
Engenharia Ambiental
e Sanitária, comenta o
desenvolvimento de
um projeto cujos
resultados contribuem
para a preservação
a m b i e n t a l :
“Atualmente, com a
e x p e r i ê n c i a e
c o n h e c i m e n t o
acumulados pelo grupo
d e p e s q u i s a ,
apresentamos um
projeto que visa a utilização de entulho de
construção civil, lodo de ETA e aditivos
comerciais no concreto para pavimentação.

Desta vez, o aluno contemplado foi Ângelo
Minharro, da Engenharia Ambiental, com bolsa
PIBIC/CNPq. A proposta vai ao encontro dos
preceitos do curso, pois visa o aproveitamento
de resíduos sólidos de ETA e de construção civil,
no caso, produzidos na cidade de Jundiaí.
Esperamos com os resultados do trabalho
contribuir para diminuição da disposição desses

res íduos na natu reza ,
m e l h o r a n d o o m e i o
ambiente.”
Para o professor Dr. Danilo
Roberto Xavier de Oliveira
Crege, coordenador do curso
d e F i s i o t e r a p i a d o
UniAnchieta, o Programa de
I n i c i a ç ã o C i e n t í f i c a
proporciona um diferencial na
f o r m a ç ã o d o s a l u n o s
participantes e permite o
envolvimento dos discentes
em pesquisas que irão
c o n t r i b u i r p a r a o
e n g r a n d e c i m e n t o d a s
profissões. “No caso da área
de saúde, as evidências
encontradas em pesquisas
científicas são norteadoras
dos procedimentos, técnicas e
condutas terapêuticas que

serão empregadas, por exemplo, no tratamento
de doenças”.

‘‘ A iniciação científica é um
instrumento valioso para aprimorar
qualidades desejadas em um
profissional de nível superior, bem
como para estimular e iniciar a
formaç ão daqueles mais
vocacionados para a pesquisa; é uma
oportunidade para o estudante se
envolver no desenvolvimento do
nosso país.’’

CONCURSO
DE BOLSAS 2016

INSCRIÇÕES ATÉ 14/10
www.anchieta.br

fundamental | médio
médio + técnico | técnico

mostre
sua
forca
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Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no Nemp (Núcleo de Empregabilidade e
Relações Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site
www.anchieta.br/nemp e boa sorte!

Sujeito à disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7361 WEBDESIGNER 7427 AUXILIAR DE FATURAMENTO

6409 TÉCNICO DE SUPORTE 7363 DESENHISTA PROJETISTA 7428 VENDEDOR DE VEÍCULOS IMPORTADOS

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7364 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE 7430 CHEFE DE PÁTIO

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7367 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 7431 ESTÁGIO EM CONTROLADORIA

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7368 ESTAGIÁRIO 7432 ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7369 AUXILIAR DE INFORMÁTICA 7433 ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7372 ASSISTENTE DE PCP 7434 ASSISTENTE DE MARKETING

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7377 ESTAGIÁRIO 7435 DESENHISTA GRÁFICO

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7379 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 7436
ASSISTENTE DE MARKETING / ESTAGIÁRIO
DE MARKETING

7149 AUXILIAR DE COMPRAS 7381 COLORISTA 7437 DESIGNER GRÁFICO

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7438 ESTÁGIO ADM. MANUTENÇÃO

7163 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 7384 AUXILIAR DE MONITORAMENTO 7439 ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO

7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MARKETING 7385 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO 7440 REPRESENTANTE COMERCIAL

7180 ENFERMEIROS 7386
ASSISTENTE DE MARKETING INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

7442 AUXILIAR DE COBRANÇA

7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7387
OPERADOR DE ESTAÇÃO  DE TRATAMENTO
DE ÁGUA

7444 ESTAGIÁRIO

7198
AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL

7388 ESTAGIÁRIO PLANEJAMENTO 7445 ESTÁGIO EM FOTOGRAFIA

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7389 TÉCNICO LOGÍSTICA 7446 FOTOGRAFO

7270 VENDA EXTERNA 7392 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7448 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL

7286 ESTAGIÁRIO NA ÁREA FISCAL 7393 ASSISTENTE DE VENDAS 7449
PROGRAMA DE ESTÁGIOS AKZONOBEL 2016 -
ITUPEVA E JUNDIAÍ

7289 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7394 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 7450 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO

7315 PSICOPEDAGOGO 7395 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2

7319 OPERADOR DE UTILIDADES 7398 DESENVOLVEDOR WEB 7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1

7320 PROFESSOR 7399 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7455
PROGRAMA DE ESTÁGIOS AKZONOBEL 2016
– TÉCNICO – ITUPEVA E JUNDIAÍ

7328 ESTÁGIO 7400 ESTÁGIO ENGENHARIA 7456 ESTÁGIRIO EM T.I

7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 7402 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO 7457 ESTAGIÁRIO

7337 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 7404 ASSISTENTE DE GERÊNCIA EM RESTAURANTE 7458
SUPERVISOR DE PCP DE ESTAMPARIA
DIGITAL

7339 TÉCNICO EM FARMÁCIA/QUÍMICA 7406 ESTAGIÁRIO T.I 7459 AUXILIAR DE FARMÁCIA

7340 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7407 ESTÁGIO DE RECURSOS HUMANOS 7460 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7343 ESTAGIÁRIA COMERCIAL 7410 ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA 7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO

7350 PROGRAMADOR JR 7412 ESTAGIÁRIO DE NATAÇÃO 7462 ESTAGIÁRIO (A)

7353
COMPRAS TÉCNICAS MATERIAIS PARA
PRODUÇÃO AUTOMOTIVA

7413 ESTÁGIO 7463 ANALISTA DE CUSTOS

7355 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO 7414 ASSISTENTE DE FATURAMENTO 7464
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
DIESEL

7356 ASSISTENTE DE QUALIDADE 7415 PROGRAMADOR JAVA JUNIOR/PLENO/SÊNIOR 7465 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7359 QUALIDADE 7416 MARKETING 7466 GESTÃO DA QUALIDADE

7360
QUALIDADE TECNOLOGIA EM QUÍMICA OU
AMBIENTAL

7417
ESTÁGIO EM ROTINAS
ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

7424 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7421 ASSISTENTE DE VENDAS
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MOVIECOM MAXI 1 - PERDIDO EM MARTE-DUB (FOX)

MOVIECOM MAXI 1 - A POSSESSÃO DO MAL - DUB (PLAYARTE)

MOVIECOM MAXI 2 - HOTEL TRANSILVÂNIA 2 - DUB
(COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 3 - VAI QUE COLA (H2O FILMS)

MOVIECOM MAXI 4 - MAZE RUNNER(3D)DUB PROVA DE FOGO (FOX)

MOVIECOM MAXI 4 - PERDIDO EM MARTE (3D) DUB (FOX)

MOVIECOM MAXI 4 - O ÚLTIMO CINE DRIVE-IN (VITRINE FILMES)

MOVIECOM MAXI 5 - EVERESTE (3D) DUB (COLUMBIA PICTURES)
Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 122min.

MOVIECOM MAXI 5 - HOTEL TRANSILVÂNIA 2 (3D) DUB
(COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 6 - MEU PASSADO ME CONDENA 2
(DOWNTOWN FILMES)

MOVIECOM MAXI 7 - EVERESTE - DUB (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 7 - MAZE RUNNER-DUB- PROVA DE FOGO (FOX)

MOVIECOM MAXI 7 - UM SENHOR ESTAGIÁRIO-DUB (WARNER)

Datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Não nos responsabilizamos por mudanças da programação.

Ficção Científica - Dublado - 14 Anos - Duração: 141min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00.
Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 19h00

Terror / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 83min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h10 - 21h50

Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 - 19h15 - 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 15h15 - 17h15 - 19h15 - 21h15

Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 94min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 - 19h20 - 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h20 - 19h20 - 21h20

Aventura - Dublado - 14 Anos - Duração: 131min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50. Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Ficção Científica - Dublado - 14 Anos - Duração: 141min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h00 - 21h30

Comédia Dramática - Nacional - 12 Anos - Duração: 100min.
Sáb., Dom.: 11h00

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45. Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 - 17h50 - 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50

Comédia Romântica - Nacional - 12 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h45 - 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 17h45 - 20h00

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 122min.
Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Aventura - Dublado - 14 Anos - Duração: 131min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 21h40

Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 121min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10. Sáb., Dom., Feriado: 19h10

CINEMA

Investindo no futuro
Pais e alunos comentam a importância da dedicação aos estudos.

O FIM DO ANO ESTÁ SE APROXIMANDO, E A ÉPOCA EM
QUE OS PAIS DE CRIANÇAS E JOVENS EM IDADE ESCOLAR
INICIAM A BUSCA PELO QUE HÁ DE MELHOR EM
EDUCAÇÃO TAMBÉM ESTÁ PRÓXIMA. Todos sabemos que o
estudo é o melhor investimento para o futuro de um indivíduo.
Pais e responsáveis devem incentivar crianças e adolescentes no
desenvolvimento de hábitos de estudo e dedicação à formação
escolar, para que possam lidar melhor com as situações que
surgirão no decorrer da vida.
Outro fator predominante para um bom desenvolvimento
educacional de crianças e jovens é o envolvimento direto e
cotidiano dos familiares com a rotina escolar, participando das
reuniões escolares, conversando com o estudante sobre o
cotidiano na escola e sobre os conteúdos abordados e evitando
que ele falte às aulas.
A mãe da estudante do sexto ano Rita de Cássia Gasparoto
Afarelli e a mãe da estudante Isabela Ferreira Soares, também
do 6º ano, ambas alunas das Escolas Padre Anchieta que
realizaram a prova do Concurso de Bolsas em 2014 e obtiveram
um ótimo desempenho, falaram ao Em Foco sobre a importância
de investir na formação escolar das crianças e sobre como a
oportunidade de participar de um concurso de bolsas pode
contribuir para o futuro acadêmico das meninas.
Para Flávia Gasparoto, mãe da Rita,

“o Anchieta é tradição na nossa família. Eu e meu
marido nos formamos aqui. É bom ver que a
escola investe na infraestrutura, que os
professores estão empenhados em ensinar e que
a tecnologia está presente na rotina escolar. A
Rita foi muito bem recebida no sexto ano. Agora,
vamos tentar manter a pontuação dela para o
ingresso no sétimo ano. O concurso de bolsas
contribui tanto para o equilíbrio financeiro
familiar quanto para a conscientização do aluno
sobre a importância dos estudos.”

Adriana Soares, mãe da Isabela,
relata: “Viemos de Suzano, e a
recepção de alunos novos, como no
caso da Isabela, nos surpreendeu
bastante. Como nunca havíamos
participado de um concurso de
bolsas, resolvemos tentar. A Isabela
se preparou alguns dias antes, e a
pontuação dela foi alta, resultando
em um desconto que ajuda muito no
orçamento final da família. Neste
ano, a Lívia, irmã mais nova da
Isabela, também vai prestar o
concurso”.
S e g u n d o a c o o r d e n a d o r a
pedagógica, Maria Elena Finamore
Yembo, “o interesse dos pais por
nossa Escola e o número de inscritos
até o momento, para o Concursos de
Bolsas 2016, demonstra a aceitação
favorável do público em geral e a
confiança ao trabalho pedagógico
desenvolvido por toda a Equipe de
professores de nossa Instituição.
Agradecemos a participação dos
pais em seus depoimentos e,
reiteramos a satisfação da parceria
escola/família.”
As Escolas Padre Anchieta já
iniciaram a divulgação do concurso
de bolsas deste ano, para ingresso
em 2016. Os interessados podem
efetuar a inscrição para a prova por
meio do site www.anchieta.br.

Estudante Rita de Cássia Gasparoto

Aluna Isabela Ferreira



VESTIBULARVESTIBULAR

www.anchieta.br
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vocêvocê

CURSOS BACHARELADOS

Aviação Civil (NOVO)
Administração

Administração (NOVO PERÍODO)
Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação (NOVO)
Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia de Materiais

Engenharia Elétrica

Engenharia Florestal

Engenharia de Alimentos

Engenharia Civil

Jornalismo

(NOVO)
(NOVO)

(NOVO)
Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Publicidade e Propaganda

Processos Químicos

Psicologia

Sistemas de Informação

CURSOS BACHARELADOSCURSOS LICENCIATURAS
Educação Física

Letras – Português/Inglês

Pedagogia

CURSOS TECNOLÓGICOS
Análise e Desenv. de Sistemas

Comércio Exterior

Estética e Cosmética

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Logística

Marketing

Gestão Ambiental

Gestão de Turismo

Visagismo, Estética e Terapia Capilar

(NOVO)

(NOVO)


