
INFORMATIVO DO GRUPO ANCHIETA - 02 OUTUBRO 2016

ENEM:
você

está

preparado?

Reunimos informações e
dicas importantes  para

um bom  desempenho no
exame. Estudantes

concluintes do ensino
médio das Escolas Padre

Anchieta comentaram
suas expectativas.

Acompanhe. PÁGINAS 4 e 5



QUEM FOI QUE DISSE?

CRENÇAS LIMITANTES

Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade?

Quem foi que disse que homem não chora?

Quem foi que disse que amar é sofrer?

Ouvindo a música Zé Ninguém, do grupo Biquíni Cavadão,
me deparei com algumas ideias nas quais fomos induzidos
a crer. Vou falar hoje sobre as crenças limitantes, que
acabamos por repetir sem saber de onde surgiram, ou
quem as criou, e se realmente fazem algum sentido na vida
de hoje.
As crenças limitantes são encontradas no dia a dia, e
inconscientemente as pessoas levam essas crenças
adiante sem questionarem se hoje em dia elas são válidas.
Veja alguns exemplos: “Dinheiro não traz felicidade”; “Todo
político é ladrão”; “Só é rico quem teve sorte”; ”Todo homem
é safado”; “Se eu não for um bom menino, Deus vai
castigar”. E assim poderíamos listar muitos outros
exemplos, e aposto que você sabe outros que eu não
coloquei aqui.
Essas crenças são apresentadas a nós geralmente pelos
nossos pais durante a infância, e, como sabemos, todo
indivíduo é considerado uma esponja nessa fase da vida,
absorvendo tudo o que lhe é apresentado. Sendo assim,
faço uma advertência aos pais: tomem cuidado com o que
vocês transmitem aos seus filhos, pois eles podem carregar
essas crenças que os limitarão pelo resto da vida.
E você, o que vem carregando que impede o seu
crescimento? Localize o que está atrapalhando você, faça
uma reflexão e avalie se essa crença que você carrega faz
sentido nos dias atuais e se vale a pena levá-la adiante.
Vamos fazer um teste; selecione uma das crenças
limitantes que você carrega, depois responda a estas
perguntas:
Que expectativa você tem ao acreditar nisso?
Que experiências isso proporciona a você?
O que você sente ao crer nisso?
Quais são os ganhos que você tem ao acreditar nisso?
Quais foram os resultados? Se você percebeu que essas
crenças não trouxeram algo bom a você, ou algo diferente a
sua vida, é hora de mudar. O que você quer de diferente na
sua vida?
Reflita agora e, se necessário, mude a forma de fazer o que
está fazendo, assim você alcançará novos resultados que
farão você chegar onde deseja. Quem disse que você não é
capaz ou que não pode ser melhor? A única pessoa que
pode decidir isso é você!
O Coaching amplia a sua
visão e faz com que você
crie o comportamento de
enxergar em out ras
perspectivas, para que aja
com mais assertividade. O
C o a c h f a r á e s s e s
q u e s t i o n a m e n t o s
constantemente, trazendo
a você o que há de mais
inovador no mundo sobre
comportamento humano.
Experimente!

A D R I A N O B E T E L L I -
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Anchieta marca
presença na Feira

Educando 2016

Entre os dias 16 e 18 de setembro, foi
realizada no maxi shopping jundiaí a sétima
edição da feira educando, um dos maiores

eventos de educação do interior de são paulo. A
feira reuniu representantes de instituições de ensino,
serviços e produtos destinados à atividade educacional.
O Grupo Anchieta marcou presença na feira, e os
visitantes puderam conhecer o que a instituição
oferece. Além disso, estudantes dos cursos de Farmácia
e Biomedicina da instituição estiveram presentes,
dando orientações sobre o Zika Vírus e oferecendo
serviço de aferição de pressão e medição de glicose.
De acordo com a professora Sonia Elizabeth Biancardi
Lucatto, Diretora Comercial e Coordenadora de
Extensão do Grupo Anchieta, “o envolvimento do corpo
administrativo e acadêmico foi de grande importância
para o sucesso do nosso espaço na feira. Os
colaboradores que participaram do evento, os que se
envolveram na preparação e organização, os alunos e
docentes representaram o Grupo Anchieta de forma
excelente.”

EVENTO REUNIU PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA EDUCACIONAL DA
CIDADE DE JUNDIAÍ.

Suellen Fagundes ganhadora do smartphone

Rodrigo Kitahara desenhou os visitantes da feira A Feira Educando foi um sucesso
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Outubro Rosa
MÊS É DEDICADO À CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE MAMA.

COM INÍCIO NA DÉCADA DE 1990, NOS ESTADOS UNIDOS, O MOVIMENTO
OUTUBRO ROSA TEM POR OBJETIVO ENVOLVER POPULAÇÃO, EMPRESAS
E ENTIDADES NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA. O diagnóstico precoce

da doença, em muitos casos impedido pelo medo ou pelo desconhecimento, é
fundamental para a cura, por isso campanhas como o Outubro Rosa são muito
importantes.
O câncer de mama, 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 que o tratamento seja bem-sucedido.
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.
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 Instituto Nacional do Câncer,
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.
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O ENEM esta chegando...
O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ESTÁ CHEGANDO PARA MILHARES DE ESTUDANTES.

REUNIMOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES E ALGUMAS DICAS PARA OS ESTUDANTES SE PREPARAREM BEM PARA A PROVA.

05/11

06/11

Sábado

Domingo

Duração da prova: 4h30min

Duração da prova: 5h30min

• 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).
• 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia).

• 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura,
Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação),
• 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.
• Redação (texto dissertativo).

ATENÇÃO!
Os portões de acesso aos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h.
Recomenda-se que todos os participantes cheguem ao local da prova até às 12h,
visto que será estritamente proibida a entrada após o fechamento dos portões.

IMPORTANTE!
• Verificar com antecedência, na página de acompanhamento do Enem, a
validação da inscrição e o local de realização das provas.
• Fazer o trajeto até o local da prova antes do dia do exame, a fim de
calcular o tempo do percurso.

DICAS PARA A REDAÇÃO
• Preste atenção no enunciado e use os textos motivadores como guia, mas não se
prenda somente a eles.
• Organize seus argumentos; faça uma lista de tópicos.
• Use exemplos relevantes, mostrando que você tem um bom repertório cultural.
• Seja sucinto e crie um fluxo de ideias, sem repetições.
• Ao começar cada parágrafo, chame a atenção do leitor por meio do uso de um
tópico frasal (ideia principal que será desenvolvida).
• Use a criatividade e fuja de clichês, já que o objetivo da redação é provocar
reflexão sobre um tema importante.
• Mantenha o foco no tema, reunindo argumentos relevantes sobre ele (fugir do
tema proposto é o erro mais comum dos candidatos).

Composição da nota de redação do enem

Seja objetivo e claro

Apresente um problema, discorra e
proponha algo

A redação do ENEM é dissertativa e não tem o objetivo de debater os
acontecimentos em si, mas de provocar reflexões sobre as relações
sociais e os impactos dos acontecimentos sobre a sociedade brasileira.
Historicamente, a redação do ENEM tem abordado temas de forte cunho
social e dificilmente contemplará um tema político ou polêmico para o
governo.

Para realizar satisfatoriamente a redação do ENEM, você precisa ser
claro naquilo que propõe. A objetividade (manutenção do tema) e a
clareza são de extrema importância em um texto. Na prática: se alguém
fala sobre várias coisas ao redor de um tema principal, sem chegar a
uma conclusão, você considera que essa pessoa se comunicou
satisfatoriamente?
Além de clareza e objetividade, é importante utilizar um vocabulário
rico, evitando repetições de palavras e fugindo de frases feitas, gírias e
chavões.
Outro cuidado importante é com as regras gramaticais da língua padrão,
como concordância nominal e verbal, pontuação, regência nominal e
verbal, flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes, ortografia,
acentuação gráfica, emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Além de
estudar esses tópicos, praticar a leitura de bons textos é essencial para
a assimilação dessas regras.

Nessa competência, o estudante será avaliado sobre o entendimento e o
cumprimento da proposta da redação. Os avaliadores do ENEM querem
saber se o estudante consegue escrever um texto dissertativo-
argumentativo lógico e fluente.
Para pontuar bem neste indicador, você precisa garantir uma leitura
fluida, sem trechos soltos ou desvios. As conjunções e outras palavras
que dão ligação às frases devem ser bem empregadas, a fim de
organizarem as ideias e argumentos: contudo, dessa forma, segundo,
por outro lado, a fim de, entre outras. Também é importante evitar
frases vazias e obviedades, como “o homem é um ser vivo que vive em
sociedade”, “é importante viver em sociedade” ou “as pessoas precisam
se conscientizar”.
O tema deve ser desenvolvido de forma consistente. Preste atenção para
que cada parágrafo esteja de acordo com os anteriores, seguindo uma
linha de raciocínio, compondo um texto coerente do início ao fim, sem
fugir do tema.

EXPECTATIVA DOS ALUNOS

“Como já sei que a prova do ENEM
é feita para esgotar os candidatos,
eu espero estar preparada tanto
mental quanto emocionalmente

para poder encará-la.” – Ana Clara
Martins Pinto, 3ª A.

“Depois de alguns meses
estudando, sinto-me confiante
para fazer a prova. A minha

expectativa é que meus
conhecimentos, tanto acadêmicos

quanto de vida, possam me
ajudar a resolver as questões do

vestibular e conquistar meus
objetivos. O ENEM, apesar de ser

um obstáculo para nós,
estudantes, mostra o quão

importante é obter conhecimento
e ingressar nas faculdades

públicas e federais.” – Lucas
Soldeira Ludicsa, 3ª B.

“Mesmo estudando o ano inteiro para o ENEM, sinto
que não estou preparada para realizar a prova,

principalmente por ser um teste de resistência, pois
ter que ficar muito tempo na sala me deixa

nervosa. Espero ir bem, mas se não conseguir
neste ano eu não ficarei chateada, pois sei que me
esforcei o ano inteiro e sei que farei o meu melhor.”

– Júlia Cristina L. da Cunha, 3ª B.

“Neste ano de 2016 eu
espero um ENEM mais

difícil por conta de haver
menos vagas em
faculdades, com

participantes mais bem
preparados. Para a

redação eu espero algo
mais voltado para a

tecnologia ou até mesmo
para os conflitos que
vêm ocorrendo pelo
mundo.” – Raphael

Bernardo Ramos, 3ª C.

“Acredito que o ENEM de 2016
apresentará característica mais
conteudista, mas em relação ao

ano passado estou deveras
confiante e preparado para a
realização da prova.” – Kaic

Rodrigues Lopes, 3ª C.

“A minha expectativa para o ENEM é que todo o conteúdo que nos passam caia na
prova e que eu saiba fazê-la, pois sofremos uma grande pressão para

alcançarmos boas notas e assim termos a chance de entrar na faculdade
desejada. O melhor a fazer é permanecer calma, confiante e estudar muito, pois
assim estarei preparada nos dias das provas.” – Luana Starke de Araújo, 3ª C.

“O ENEM nos causa sentimentos
negativos e positivos por não
sabermos se vamos ou não

passar na faculdade e no curso
tão esperado. Tanto tempo

gasto com livros e fórmulas...
Porém, será reconfortante um

bom resultado quando estamos
no apogeu da nossa vida

estudantil, empenhados em
ingressar na faculdade

escolhida e no curso desejado.”
– Amélia Rangel Ramos Pereira,

3ª C.

´́
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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/

FEIRA DO LIVRO

De 8 a 11 de novembro das 10h às 21h
Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.

Aberto ao público.
Entrada Gratuita.

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 8104 ESTÁGIO T.I 8146 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

7828 ESTÁGIO 8106 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8148 ESTÁGIO ENGENHARIA

7830 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8107 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8150 ESTÁGIO FATURAMENTO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8108 ESTÁGIO JURÍDICO 8151 ESTÁGIO ECONOMIA

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8109 ESTÁGIO PRODUÇÃO 8152 ANALISTA FINANCEIRO

7997 TELEMARKETING 8110 ANALISTA FISCAL JUNIOR 8153 ESTÁGIO

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8111 ASSISTENTE CONTÁBIL 8154 ESTÁGIO

8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8113 ESTÁGIO ENGENHARIA 8155 ANALISTA DE MARKETING

8049 ABASTECEDOR 8114 ESTÁGIO INFORMÁTICA 8156 ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS

8051 GERENTE OPERACIONAL 8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8157 ESTÁGIO

8052 ESTÁGIO 8117 ESTÁGIO 8158 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8119 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8159 ESTÁGIO ENGENHARIA

8069 ESTÁGIO COMERCIAL 8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8072 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8124 ESTÁGIO FISCAL 8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS

8073 ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET SÊNIOR 8126 ESTÁGIO CONTABILIADE 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP. NET

8077 ENGENHEIRO QUÍMICO 8128 ESTÁGIO 8164 ESTÁGIO RECEPÇÃO

8078 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8129 VENDEDOR EXTERNO 8165 HELP DESK

8079 FARMACÊUTICO 8130 MOTORISTA DE CAMINHÃO 8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO

8080 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8131 AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO 8167 LÍDER DE AUDITORIA

8082 ASSISTENTE COMÉRCIO EXTERIOR 8132 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8168 TÉCNICO DE LABORATÓRIO

8085 ANALISTA FISCAL 8135 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8169 AUXILIAR DE FATURAMENTO

8086 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8136 AUXILIAR 8170 ESTÁGIO ENGENHARIA

8087 AUXILIAR CONTÁBIL 8137 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8171 AUXILIAR DE T.I

8092

ESTÁGIO BIOMEDICINA, BIOQUÍMICA,

BIOTECNOLOGIA, ENGENHARIA, FARMÁCIA E

QUÍMICA

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8172 ESTÁGIO JURÍDICO

8097 ESTÁGIO MARKETING 8139 ATENDENTE DE HELPDESK 8174 ESTÁGIO

8099 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8140
ESTÁGIO MANUTENÇÃO E GESTÃO DO

SISTEMA DA QUALIDADE
8175 ESTÁGIO

8100 ESTÁGIO QUÍMICA 8141 ANALISTA CONTÁBIL 8176 ESTÁGIO ENGENHARIA

8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8178 ESTÁGIO DIREITO
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Pressão alta:
você sabe tudo sobre ela?
CHAMADA NO MEIO MÉDICO DE “ASSASSINO SILENCIOSO”, A HIPERTENSÃO ARTERIAL É UMA

DOENÇA CRÔNICA E NÃO TEM CURA.

PARTE DO QUADRO DE DOENÇAS SILENCIOSAS
DESENVOLVIDAS PELO CORPO HUMANO, A PRESSÃO ALTA
ATINGE METADE DOS BRASILEIROS COM MAIS DE 50 ANOS E

60% DOS INDIVÍDUOS ACIMA DOS 60 ANOS, SEGUNDO
INFORMAÇÕES DO SITE DO DR. DRAUZIO VARELLA. Engana-se quem
pensa que apenas o sal ou o histórico familiar são os grandes responsáveis
pelo desenvolvimento da doença. Fatores como idade avançada, excesso de
peso, alimentação inadequada e sedentarismo também a provocam.
A pressão alta, ou hipertensão, não tem cura. O controle é feito através de
remédios, na maioria dos casos. O tratamento não medicamentoso é
realizado com alimentação balanceada e pobre em sal, juntamente com a
prática de exercícios físicos, como caminhada, corrida, ciclismo e natação,
que são os mais recomendados para ajudar no controle. Normalmente,
quando o quadro é recente recomenda-se fazer medições todos os dias. Com
a estabilização, o monitoramento poder ser feito em intervalos maiores.
Segundo o professor Cristiano Pinto, Coordenador do Curso de Enfermagem
do UniAnchieta, “o controle depende de cada situação e de cada pessoa. De
qualquer forma, o acompanhamento em um serviço de saúde é necessário
para as pessoas com hipertensão arterial.”
A conhecida frase “prevenir é o melhor remédio” é válida também para a
pressão alta, principalmente para as pessoas que já têm algum familiar que
sofre da doença. O professor Cristiano sugere a todos que conheçam a
campanha nacional “Eu sou 12 por 8”, um novo trabalho de combate da
hipertensão arterial realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, diante
da gravidade da doença. A campanha tem como lema o famoso indicador
12/8, conhecido como a pressão normal, mas o professor Cristiano ressalta
que “a medida da pressão arterial e a avaliação dos valores só podem ser
feitas em serviços de saúde, e o caso de cada pessoa deve ser discutido com
um enfermeiro ou médico.”
A campanha “Eu sou 12 por 8” tem seus 10 mandamentos para a prevenção e
o controle da pressão alta, sendo o primeiro deles: “Meça a pressão pelo
menos uma vez por ano.”

Mais informações sobre a campanha podem ser encontradas na internet:
http://www.eusou12por8.com.br/.



CONCURSO
DE BOLSAS

100%
80%

60%

Fundamental ll
Médio

Médio +Técnico
Técnico

inscrições

www.anchieta.br

Bolsas de 100%,
80% e 60%  para as
melhores notas.

Todos os participantes
receberão descontos
pela participação.

consulte o edital no site

prova

08/10/2016
9 horas

R. Bom Jesus de Pirapora - 100
Centro - Jundiaí


