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Alunos do Ensino Médio participam
de Projeto Linguagem-Redação
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A ATIVIDADE OBJETIVA
APRIMORAR COMPETÊNCIAS

E PREPARAR OS ALUNOS
PARA OS VESTIBULARES E

PARA O ENEM.

CONHECIDA POR SER A PROVA QUE TEM
MAIOR PESO E PROVOCA CORTES EM
VESTIBULARES CONCORRIDOS, ALÉM DE

ELEVAR A PONTUAÇÃO DO ENEM, A REDAÇÃO É
SEMPRE TEMIDA PELOS ESTUDANTES. O Projeto
Linguagem-Redação das Escolas Padre Anchieta visa
preparar o aluno para esses exames, estimulando e
aprimorando a competência de leitura e escrita do texto
dissertativo-argumentativo.
Os alunos do Ensino Médio das Escolas Padre Anchieta de
Jundiaí são orientados pela professora Lúcia A. G. T.
Figueiredo Pires, para que se apropriem dessa tipologia
textual e saibam utilizar requisitos desse tipo de texto,
bem como trabalhar a sua estrutura.
As aulas são ministradas no período da tarde, com
duração de 1h40min por turma. Este projeto viabiliza a
leitura e a escrita constante dos alunos, possibilitando a
prática de dissertação sobre vários temas discutidos nas
aulas das diferentes disciplinas e principalmente os temas
trabalhados nas aulas de Atualidades.

É um espaço de aprofundamento teórico,
interdisciplinaridade e discussão de temas que
contribuem para a formação de um aluno crítico e
autônomo na competência de leitura e escrita.
Segundo a professora Lúcia, “a aula é um momento de
discussão e interação sobre diversos assuntos da
atualidade. Em cada aula, com textos de apoio, é
apresentado um tema para discussão, um “minidebate”.
Algumas vezes vou anotando na lousa as opiniões, as
falas dos alunos. Esse registro favorece o traçado de um
recorte para o texto. Quando vão para a escrita do
rascunho, vou fazendo intervenções individuais. Todo
esse processo faz com que o aluno se sinta mais confiante
e preparado para elaborar esse tipo de texto”.
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NO EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO DE 2016, ESTUDANTES DOS
CURSOS TÉCNICOS DAS ESCOLAS

PADRE ANCHIETA CONQUISTARAM
O PRIMEIRO LUGAR NO CONJUNTO

DAS ESCOLAS TÉCNICAS
PARTICULARES DE JUNDIAÍ.

CRIADO PARA AVALIAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO
DOS ESTUDANTES DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO,
O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO TORNOU-SE O

PRINCIPAL CRITÉRIO DE SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM
IMPORTANTES PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
VOLTADOS PARA O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR, COMO
PROUNI, FIES (FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO
ENSINO SUPERIOR) E SISU (SISTEMA DE SELEÇÃO
UNIFICADA).
No ENEM 2016, os estudantes das terceiras séries do Ensino Médio
Integrado ao Técnico das Escolas Padre Anchieta se classificaram em
primeiro lugar no conjunto das escolas técnicas particulares de
Jundiaí.
Esse resultado reflete o perfil do aluno do ensino médio que opta pela
formação técnica. Além de cursar as disciplinas da base curricular
nacional, esse estudante também cursa disciplinas específicas do
curso técnico escolhido. Os cursos técnicos auxiliam na construção de
um profissional com sólida formação teórica e prática, postura ética e
capacidade de atuar com eficiência no mercado de trabalho. Em geral,

Estudantes das Escolas
Padre Anchieta se

destacam no ENEM 2016

o estudante que ingressa em um curso técnico possui objetivos mais
bem delineados, é consciente de suas responsabilidades e
comprometido com o futuro. O resultado alcançado pelos estudantes
do ensino técnico das Escolas Padre Anchieta conjuga esse perfil com
o trabalho realizado nos três anos de formação e permanência na
instituição.



04
08 janeiro 2017 ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO CURSO TÉCNICO 05

08 janeiro 2017

Você sabe o que é um curso técnico?No Ensino Médio integrado ao Técnico, os estudantes cursam as disciplinas da base nacional e as disciplinas específicas do curso escolhido, o que possibilita a inserção qualificada no mercado de trabalho.

O Curso Técnico de Administração das Escolas Padre Anchieta tem por objetivo
capacitar os alunos para a prática e gestão administrativa de micros, pequenas
e grandes empresas, nas mais diversas áreas, como gestão empresarial,
gestão de pessoas, operações logísticas, gestão financeira, marketing e
vendas.
As aulas acontecem diariamente, e todas as disciplinas do curso são
trabalhadas em conjunto, pois os professores realizam os planejamentos com
base na interdisciplinaridade, assim como as aulas específicas em laboratórios
de informática, que dispõem de programas de última geração.
Durante o curso, os alunos participam de visitas técnicas que proporcionam
experiências práticas, colocando-os em contato direto com profissionais de
mercado e com as realidades das organizações.
Ao se formarem, os estudantes podem atuar em diferentes segmentos, visto
que o mercado de trabalho para um técnico em administração de empresas é
amplo, podendo atuar nas áreas industriais, de comércio e de serviço, como,
por exemplo, empresas públicas ou privadas, hospitais, sindicatos ou em
órgãos oficiais, entre outras possibilidades.

Com o objetivo de capacitar o aluno com conhecimentos teóricos e práticos em
informática, o Ensino Médio integrado ao Técnico de Informática prepara os
estudantes diretamente para o mercado de trabalho.
Assim como os outros cursos técnicos, as aulas acontecem todos os dias, e as
disciplinas da formação técnica são trabalhadas em conjunto com as disciplinas da
base nacional.
O mercado de trabalho para quem deseja trabalhar com informática é bastante
amplo e está em constante transformação. A atuação desse profissional pode
acontecer em empresas públicas ou privadas, hospitais, sindicatos ou em órgãos
oficiais. As aulas das disciplinas da formação específica acontecem em laboratórios
de informática com programas de última geração. Destaca-se ainda o corpo
docente, formado por profissionais com experiência no mercado e especialistas na
área.

Normalmente se atribui à atuação do designer de interiores a combinação entre cores e estampas dos ambientes, mas essa é a última etapa do trabalho desse
profissional e geralmente é a que fica mais perceptível. As pessoas se dão conta da importância do designer de interiores quando se deparam com ambientes
tão confortáveis que passam quase imperceptíveis, pois não apresentam nenhum problema.
Todos os detalhes são cuidadosamente estudados e definidos de acordo com as necessidades das pessoas que utilizam o espaço projetado. Os aspectos
considerados vão desde a ergonomia dos móveis até a circulação pelos ambientes e o conforto que o lugar oferece às pessoas que nele permanecem ou por ele
transitam. A escolha de materiais e revestimentos deve atender às peculiaridades do espaço, assegurando harmonia entre os acabamentos, a mobília e
objetos de decoração e uso.
Também são realizados cálculos para que o ambiente tenha ventilação e iluminação natural adequadas, tornando o conforto térmico num determinante
importante para a escolha e disposição da mobília. Por fim, projeta-se a iluminação.
Em acordo com cada especificidade de uso do espaço, a iluminação é um dos elementos que podem ajudar a dar mais conforto visual ao ambiente. Se não
planejada de forma consciente, pode arruinar uma boa escolha de texturas e harmonia de cores.
O mercado disponibiliza inúmeros modelos, tamanhos e cores de lâmpadas. Uma pessoa que não entenda do assunto, ao escolher as lâmpadas que vão
iluminar seus ambientes, geralmente considera a economia de energia elétrica, sem pensar na adequação da lâmpada ao uso e na quantidade de lâmpadas
ideal para cada espaço. É a iluminação que pode destacar ambiente e objetos de maneira discreta e eficaz. O projeto de iluminação deve primar pela
naturalidade e conforto no uso do ambiente.
Portanto, se a sua área de leitura não está tão agradável, se sua sala não parece acolhedora, se os alimentos à mesa de jantar não parecem tão apetitosos, se
ao se maquiar as cores parecem diferentes daquelas que são vistas à luz do sol, se os móveis parecem incomodar a passagem entre os ambientes, se falta
espaço para armazenar suas coisas e se há objetos que você gostaria de expor e não sabe a melhor maneira de fazê-lo, é hora de contratar um designer de
interiores para solucionar tudo e deixar seu ambiente o mais confortável e elegante possível.

ENSINO MÉDIO +
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO

ENSINO MÉDIO +
TÉCNICO DE INFORMÁTICAENSINO MÉDIO + TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES

Conheça alguns diferenciais dos cursos das Escolas Padre Anchieta:

- 1º Lugar no ENEM 2016
- Professores com experiência de mercado
- Professores especialistas e mestres
- Material didático apropriado
- Professores certificados pela Microsoft
- Laboratórios de informática atualizados com programas de última geração
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UM BOM PLANEJAMENTO DA ROTINA
PODE GARANTIR RENDIMENTO
ESCOLAR SATISFATÓRIO, SEM
PREJUÍZO DAS ATIVIDADES DE

LAZER E DO NECESSÁRIO DESCANSO.

HÁBITOS DE ESTUDO:
quais são
os seus?

ESTUDAR É UMA TAREFA
QUE FAZ PARTE DA VIDA
DE TODO SER HUMANO,

PORTANTO, NÃO HÁ COMO EVITÁ-LA.

Porém, é importante aprender como
estudar para alcançar resultados

satisfatórios nos estudos.
Durante todo o ano letivo,

as Escolas Padre Anchieta de Jundiaí
promovem atividades que incentivam

os estudos e oferecem orientações que, se
seguidas com atenção, auxiliarão os

alunos do Ensino Fundamental a
estabelecerem uma rotina produtiva.

Conheça algumas delas:

EVITE
FALTAR

ÀS
AULAS

OU

CHEGAR
COM

ATRASO.Tal atitude
compromete sua

aprendizagem, pois
você perde conteúdo.

Mesmo repondo o
conteúdo perdido, a

falta da explicação do
professor comprometerá

a qualidade da
aprendizagem.
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Conversas em sala
de aula são pertinentes
quando relacionadas ao

conteúdo ministrado pelo
professor. Caso contrário,
devem ser evitadas, pois

comprometem o processo de
ensino e aprendizagem tanto
de quem está envolvido na

conversa quanto dos demais
alunos, que são

prejudicados
pelo ruído.

Consulte o professor
da disciplina cujo

conteúdo não ficou
claro e peça que

explique novamente. A
interação com os

colegas também pode
ser proveitosa,

estabelecendo-se um
sistema de ajuda

mútua.

NÃO GUARDE DÚVIDAS
SOBRE CONTEÚDOS.

Mantenha os materiais
de estudo, como
apostilas, livros,

cadernos e agenda bem
organizados, de forma
que qualquer consulta

possa ser feita com
rapidez.

SEJA
 O

RGANIZ
ADO

NA H
ORA D

E
ESTUDAR.

Procure não estudar
vários assuntos de uma

só vez, pois isso é
extremamente

prejudicial, atuando
negativamente na sua

linha de raciocínio.
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Letra por Letra:
em cada palavra, uma história

Olimpíadas Internas de

Matemática

O PROJETO “LETRA POR LETRA: EM CADA PALAVRA,
UMA HISTÓRIA” DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA
TEM COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESENVOLVER

E/OU APRIMORAR AS CAPACIDADES DE ORGANIZAR O
PENSAMENTO DE FORMA SUCINTA, DE SE EXPRESSAR DE
FORMA ÚNICA E PESSOAL, DE PRODUZIR TEXTOS DE FORMA
COERENTE E COESA, ALÉM DE PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO
V O C A B U L Á R I O A T I V O E A A Q U I S I Ç Ã O D E
RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA.
A atividade é desenvolvida com os alunos do sexto e do sétimo anos
do Ensino Fundamental II e visa proporcionar aos professores a
observação do progresso de cada aluno
em diversos aspectos relacionados à
expressão verbal escrita, como a
ortografia, a paragrafação e a
estruturação de frases. Por
me io do p ro j e to , o
professor pode avaliar o
d e s e m p e n h o d o
e s t u d a n t e n e s s a s
competências de forma
mais coerente e global.

JÚLIO CÉSAR DE MELO E SOUZA, CONHECIDO COMO MALBA TAHAN,
NASCEU EM 1895 E TORNOU-SE ESCRITOR E PROFESSOR DE
MATEMÁTICA. DENTRE SUAS OBRAS, O HOMEM QUE CALCULAVA

RELATA AS ENIGMÁTICAS HISTÓRIAS DE UM CALCULISTA REPLETO DE
ESTRATÉGIAS Matemáticas na resolução de problemas cotidianos. Em
memória do escritor, 6 de maio foi instituído como o Dia Nacional da Matemática,
de acordo com uma lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano de 2004, no
intuito de divulgar essa ciência como uma importante ferramenta de trabalho
humano.
Com o objetivo de divulgar e comemorar a data, demonstrando que a disciplina é
definitivamente importante na evolução da sociedade, estudantes do quinto ano
do Ensino Fundamental I e do sexto ao nono anos do Ensino Fundamental II das
Escolas Padre Anchieta participam anualmente das Olimpíadas Internas de
Matemática.
A prova é composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo seis de nível
fácil, sete de nível médio e sete de nível difícil, com valor de dois pontos para
compor a nota do segundo trimestre na disciplina de Matemática. Os três
primeiros colocados são premiados e recebem medalhas de ouro, prata e
bronze.

PROJETO OBJETIVA O APRIMORAMENTO DA
EXPRESSÃO DOS ESTUDANTES EM TEXTOS

ESCRITOS.
PROJETO FAZ PARTE DA GRADE ESCOLAR DOS

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II.

De olho em
um novo amigo
PROJETO PERISCÓPIO OBJETIVA A INTEGRAÇÃO

DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO AOS
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I.

COM O OBJETIVO DE ENSINAR CONTEÚDOS DA DISCIPLINA DE FÍSICA E DE FACILITAR A APRENDIZAGEM DOS TEMIDOS PRINCÍPIOS E
FÓRMULAS QUE A COMPÕEM, O PROFESSOR CARLOS ALBERTO GOMES PEREIRA PROPÔS UMA ATIVIDADE DIFERENTE.

Os estudantes tiveram como tarefa construir um periscópio de acordo com as instruções oferecidas em aula, a fim de presentearem estudantes do ensino
fundamental I. A turma foi dividida em duplas, e cada uma, aleatoriamente, escolheu um nome na relação de estudantes do quarto ano. O desafio era
desenvolver o projeto imaginando como seria a criança.
Após a construção das peças, os estudantes foram reunidos na sala de vídeo da escola, e cada dupla fez a entrega do presente ao aluno previamente escolhido,
que terá mais um recurso para aprender brincando nestas férias. O projeto é uma forma de passar adiante o conhecimento adquirido e vivenciado em sala, sem
a preocupação de seguir um padrão preestabelecido.

Após as entregas, as crianças saíram pela instituição para brincar com os periscópios



Bolsas de 60%, 80% e

100%

CONCURSO DE BOLSAS
PARA INGRESSANTES DA

GRADUAÇÃO

Inscrições www.anchieta.br


