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No Anchieta os alunos participam de diversos

projetos que viabilizam a manutenção de uma rotina

de estudos e multiplicam as oportunidades de

aprimoramento de habilidades e de solução de

dúvidas. A chance de revisar conteúdos pode ser

bem aproveitada pelos concluintes do Ensino Médio

que vão participar do Enem. Páginas 4 e 5
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Histórias de sucesso
Conforme divulgado recentemente, os docentes mais bem avaliados no Ciclo de Avaliação Interna do UniAnchieta relativo ao
primeiro semestre deste ano foram homenageados pela instituição. Dando continuidade ao tema, semanalmente será publicado
o depoimento de cada um desses docentes. Nesta edição, a palavra é do professor Vanderlei Inácio de Paula.

“Quando ainda estudante do ensino médio,
percebi que gostava de explicar as matérias para
os meus colegas da escola e, ao iniciar os estudos
no ensino superior em Química, tive a
oportunidade de atuar como monitor nas
disciplinas de Bioquímica, Química Orgânica e
Química Inorgânica. Inclusive, foi pela dedicação
de um professor que tinha uma excelente
didática, posteriormente minha inspiração em
metodologias didáticas, e nessa época ainda não
pretendia ser professor, porém, as atividades de
monitoria e algumas aulas particulares
favoreceram o pensamento nessa carreira. Antes
mesmo de concluir o curso de Química, atuei
como docente em cursinhos pré-vestibulares e no
ensino médio. Após a minha formatura, já estava
atuando no ensino médio e rapidamente iniciei o

A leitura sempre será um excelente recurso de aquisição
de conhecimento. Hoje, mais do que nunca, os
estudantes precisam conhecer as características dos
textos que circulam na sociedade, e a escola é um espaço
privilegiado para que isso ocorra. Sob a orientação da
professora Professora Cibele de Marchi, os estudantes do
primeiro ano do Ensino Fundamental das Escolas Padre
Anchieta manusearam o Jornal Em Foco, periódico da
instituição, em uma aula investigativa sobre a construção
da escrita.

em

mestrado, o que me possibilitou consolidar a
carreira docente. Trabalho no Grupo Anchieta
desde 2001, e nos cursos superiores desde 2005.
Durante esse período, já presenciei a formação de
inúmeros alunos e seus respectivos sucessos de
vida, tanto profissionais como pessoais, inclusive
namoros virarem casamentos. Sou muito feliz na
minha profissão, pois me permite sempre estar
desafiando os alunos (a=não, luno=luz, ou seja,
'sem luz', conforme a etimologia popular) a se
tornarem estudantes e por fim profissionais
adequados ao mercado de trabalho. Adoro
trabalhar no Grupo Anchieta, pois é uma empresa
séria, e a missão dessa instituição vai ao encontro
da premissa que tenho, que envolve a valorização
do aprendizado e o desenvolvimento do
conhecimento.”

Professor Vanderlei Inácio de Paula ao lado do coordenador, Flávio Gramolelli Junior

Um modo diferente de estudar a construção da escrita Uma nova descoberta a cada página
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Matemática na prática

JOGAR É UMA ATIVIDADE DA QUAL AS CRIANÇAS SEMPRE PARTICIPAM COM
PRAZER. À primeira vista, pode parecer apenas diversão com amigos. Mas você já
observou o quanto se aprende jogando? A cada jogada é necessário resolver problemas e,

para isso, desenvolvem-se estratégias e aprendizagens.
Os jogos de percurso, também chamados de jogos de trilha, levam as crianças a aprender e a
aplicar relações de ordem numérica, contagem, leitura dos números e operações de adição ou
subtração e multiplicação.
Considerando isso, estudantes do quarto e do quinto anos do Ensino Fundamental das Escolas
Padre Anchieta realizaram uma atividade na disciplina de Matemática chamada Hora do Jogo. A
proposta teve por objetivo a confecção de um jogo de percurso. Foi apresentada uma série de
configurações possíveis para a pista, que é o próprio tabuleiro – quadriculada, ziguezague,
espiral, tortuosa. Cada aluno confeccionou seu tabuleiro, escolheu o tema e fez os desenhos,
assim como as regras de armadilha dos jogos que fazem parte dessa proposta, como, por
exemplo, a inversão de obstáculos que proponham operações do tipo avançar ou voltar. Para
finalizar a atividade, os estudantes realizaram um festival de jogos, em que apresentaram suas
criações, jogaram e se divertiram muito.
A atividade integra o Projeto Participação/Cidadania do quarto ano e o projeto
Diálogo/Convivência dos estudantes do quinto ano e possibilitou que os estudantes retomassem
a compreensão da importância das regras de um jogo, sem as quais não é possível jogar. A
proposta de criação de um jogo permitiu a transposição de conhecimentos, a aplicação de
conceitos e o exercício da criatividade.

Estudantes do Ensino Fundamental das Escolas Padre Anchieta participaram de atividade
de criação de jogos de percurso. Além da diversão, puderam aprender e colocar em
prática diversas estratégias que contribuem para o desenvolvimento cognitivo.

As alunas aprenderam e se divertiram na aula

Pela carinha não faltou diversão

Os tabuleiros foram confeccionados pelos alunos

As regras eram iguais, mas cada aluno escolheu o tema do jogo

Não faltou cor e capricho na apresentação



Enem - Exame Nacional  do Ensino Médio
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Escolas Padre Anchieta desenvolvem
projetos de apoio aos estudantes

você sabia?
COM O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE, OS ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO SE DIVIDEM ENTRE A

FINALIZAÇÃO DO CURSO, A PREPARAÇÃO PARA O ENEM E A SELEÇÃO DE CURSOS E INSTITUIÇÕES NAS QUAIS IRÃO

PLEITEAR VAGA NA GRADUAÇÃO. A boa administração do tempo e a organização da rotina são essenciais para se atravessar esse

período mais tranquilamente.
Como parte dessa preparação e a fim de proporcionar uma rotina de estudos complementar e permanente, os estudantes do Ensino Médio das

Escolas Padre Anchieta contam com o apoio de diversos projetos em Matemática, Língua Portuguesa e Redação, que podem ser especialmente

aproveitados por aqueles que estão finalizando essa etapa da formação e vão participar do Enem.
O projeto Aula Mais, que abrange as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, tem o objetivo de oferecer ao estudante a oportunidade de

aprimorar suas habilidades, mostrar seus talentos e também superar eventuais dificuldades relativas a conteúdos específicos.
O projeto Linguagem-Redação tem como foco um trabalho de produção de texto voltado para os exames dos principais vestibulares e do Enem,

estimulando e aprimorando a competência de leitura e escrita do texto dissertativo-argumentativo, dando condições para que o aluno, no

decorrer do curso, se aproprie dessa tipologia textual e saiba utilizar os seus requisitos, bem como a sua estrutura.
O projeto Matemática + promove a revisão e o reforço dos conteúdos da disciplina estudados no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio,

necessários e exigidos em vestibulares, olimpíadas, concursos e também no Enem. Além disso, o projeto visa traçar novas rotas de estudos e

desenvolver ferramentas que minimizam as dificuldades dos alunos com defasagem, aprimorando seus conhecimentos e despertando o

interesse por conceitos estudados na disciplina. As atividades propostas objetivam que os estudantes compreendam e relacionem os conceitos,

procedimentos e estratégias matemáticas, possibilitando o desenvolvimento de estudos posteriores e a aquisição de formação científica geral,

aplicando os conhecimentos matemáticos a situações diversas, como na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades

cotidianas.

Língua portuguesa, matemática e redação são objetos de estudos complementares e permanentes.
Por meio de projetos paralelos às aulas regulares, os estudantes têm oportunidade de revisar
conteúdos, solucionar dúvidas e incrementar a preparação para o Enem.

A partir deste ano, após consulta pública sobre o exame e a

demanda dos candidatos sabatistas (religiosos que só podem

estudar ou trabalhar aos sábados após o pôr do sol), o Enem

passa a ser aplicado em dois domingos consecutivos. Neste

ano, as datas fixadas são 5 e 12 de novembro.

Os estudantes do Ensino

Fundamental também

participam do projeto Aula

Mais, por meio do  qual

exploram conteúdos e

apresentam dúvidas relacionadas

às disciplinas de Matemática e

Português.

Alimentação interfere

no aproveitamento escolar
A alimentação interfere na aprendizagem e na dedicação aos estudos. Em meio à rotina estressante, repleta
de compromissos, os cuidados com a alimentação não podem ser desprezados. Refeições completas, em
intervalos regulares e hidratação adequada são essenciais para a manutenção da saúde e das funções
corporais. Seguem algumas orientações já bastante conhecidas, que vale a pena lembrar:

Intervalo entre as refeições: passar muito
tempo sem se alimentar altera a quantidade de
glicose no sangue, substância que é
fundamental para o funcionamento do corpo.
Nutricionistas recomendam que as pessoas se
alimentem de três em três horas, para manter
os níveis de nutrientes estáveis e satisfatórios.

Café da manhã: por
c o n t a d a r o t i n a
atribulada, é comum
que crianças, jovens e
a d u l t o s p u l e m a
primeira e a mais
importante refeição do
dia, ou a realizem de
maneira apressada e
insatisfatória. Essa
refeição é essencial
para a reposição das
energ i as pe rd idas
durante o sono e para
que se comece bem o
dia, por isso não deve
ser negligenciada.

Hidratação: a desidratação do corpo afeta as
funções cognitivas e prejudica a aprendizagem,
impactando na concentração e na memória. O
consumo regular de água deve ser mantido,
mesmo em dias mais frios. Para facilitar o acesso,
deve-se criar o hábito de ter sempre à mão uma
garrafinha de água.
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Empregos e Estágios
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/

Os cursos de
extensão do
UniAnchieta
são curtos,
práticos e

valorizam o
seu currículo.

Acesse www.anchieta.br
e conheça

CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8676
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - P.C.D Portador com

Def iciência

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8678 ESTÁGIO SETOR ADMINISTRATIVO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8679 AUXILIAR DE CLASSE

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8682 ESTÁGIO COMERCIAL E MARKETING

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8688 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8690 VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADO

8590 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8691 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8695 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8594 COORDENADOR DE VENDAS 8696 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8697 ENGENHARIA MECÂNICA

8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8698 P.C.D Div ersos

8632 ESTÁGIO 8699 ESTÁGIO BRADESCO JUNDIAÍ

8633 COLORISTA 8700 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

8636 OPERADOR DE PROCESSO 8701 AUXILIAR NAS OPERAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8702 AUXILIAR DE LOGÍSTICA

8642 ESTÁGIO 8704 ANALISTA CONTÁBIL

8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA 8705 ESTÁGIO

8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL 8707 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - COMÉRCIO EXTERIOR

8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA OAB 8710 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8651 ESTÁGIO PROJETO 8711 AUXILIAR CONTÁBIL

8652 ESTÁGIO DIREITO 8712 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8653 PROFESSOR DE INGLÊS 8713 ANALISTA DE INFORMAÇÃO

8655 ESTÁGIO DESIGN 8716 ASSISTENTE CONTÁBIL

8657 ESTÁGIO COMPRAS 8719 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8658
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO/COMÉRCIO

EXTERIOR
8720 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA

8660 OPERADOR TÉCNICO EM PRODUÇÃO 8721 ASSISTENTE DEPARTAMENTO CONTÁBIL

8662 CONSULTOR DE VENDAS 8722 ESTÁGIO

8663 ESTETICISTA 8723 ANALISTA DE TRADE MARKETING

8666 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8724 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8667 ESTÁGIO 8725 ESTÁGIO DIREITO

8669 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8728 AUXILIAR OPERACIONAL

8672 ESTÁGIO 8729 ESTÁGIO QUÍMICA

8674 ESTÁGIO ENGENHARIA/ARQUITETURA 8732 ESTÁGIO DEPARTAMENTO PESSOAL

8734 ESTÁGIO MARKETING 8733 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8735 WEBDESIGNER - FIXO OU ESTÁGIO
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Estratégia
profissional

COM O ÍNDICE DE DESEMPREGO EXPLODINDO, MUITOS
JOVENS ESTÃO INICIANDO A CARREIRA PROFISSIONAL

COM INSEGURANÇAS RELATIVAS A ESSA SITUAÇÃO.
ESSAS INSEGURANÇAS DECORREM DA DESACELERAÇÃO

ECONÔMICA, QUE TAMBÉM ATINGE OS COLABORADORES,
E DESSA FORMA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL FICA

MAIS LENTO.
Isso não é um problema para as gerações mais velhas,

que estão acostumadas com instabilidades e com o
desenvolvimento equilibrado da carreira, ficando mais

tempo em cada estágio da escada profissional,
ganhando maturidade e experiência antes de

saltar para o próximo degrau.
As gerações mais novas tendem a querer

uma carreira mais dinâmica e veloz.
Acostumados com a velocidade das

tecnologias, os mais jovens precisam
desenvolver resiliência e paciência para

galgar os passos profissionais; essas
duas competências são essenciais
para que o profissional aprenda a

lidar com frustrações, perdas,
ganhos, momentos de

derrota e vitórias.
Essas situações

fortalecerão o
profissional,

desenvolvendo a
sua inteligência

emocional.

Certamente
existem
alguns
indicadores
que podem
fazer com que
o profissional
entenda que o
seu ciclo
dentro daquela
companhia está
chegando ao fim:
“quando as suas ideias
não são mais ouvidas”, “as segundas-
feiras são desesperadoras”, “você
conta as horas para que o dia acabe”.
Esses indicadores mostram que o
profissional não está motivado para o
trabalho, seja pela falta de estímulos,
de desafios, seja pela insatisfação
pessoal.
Nesse momento, a carreira não está
progredindo em baixa velocidade, como o
esperado em situação de recessão econômica, a
carreira está morta. Com esse cenário, é importante o
indivíduo fazer um voo sobre as áreas pessoais e
profissionais para se posicionar estrategicamente no
mercado de trabalho, encontrando novos desafios e
ativando todo o seu potencial.
Sem dúvida, o momento vivido hoje não é propício para se
trocar de carreira sem estratégia, e o Coaching de carreira está
sendo o propulsor nesse contexto, auxiliando os profissionais a se
reorganizarem com maestria no mercado e colhendo os benefícios
disso, como engajamento profissional, levantamento das
potencialidades, pontos a serem desenvolvidos, posicionamento
estratégico, dentre outros. Ao se conhecer profissionalmente, o indivíduo é
capaz de guiar sua carreira de forma impressionante e surpreendente, obtendo
resultados e desenvolvimento.

Adriano Betelli, docente do UniAnchieta.



VESTIBULAR
CURSOS

Engenharia de Produção

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

CURSOS
Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4527-3444 | 4588-4444

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta

PÓS-GRADUAÇÃO

Especialização em Direito do Trabalho

Especialização em Direito Tributário

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional

Especialização em Língua Inglesa

Especialização em Engenharia de Produção

Especialização em Gestão e Controle de Obras

Especialização em Business Intelligence com Big Data

MBA em Administração do Comércio Exterior

MBA em Gestão Financeira e Controladoria

MBA em Gestão de Marketing

MBA em Gestão Empresarial

MBA em Gestão de Pessoas

MBA em Gestão de Logística

MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing

MBA em Gestão de Negócios

DIREITO

EDUCAÇÃO

ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

SAÚDE
Especialização em Enfermagem em Unidade de Terapia

Intensiva e Unidade Coronariana

MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde

GESTÃO E NEGÓCIOS

CURSOS DE

CURTA DURAÇÃO
30 HORAS
Cuidador de Idoso
Custos industriais
E-COMMERCE
Gestão da qualidade
Gestão de projetos
Liderança e equipes
Mercado de ações
Pesquisa de mercado
Segurança de informação
Governança corporativa
Gestão das operações de exportação e importação
Banco de dados – modelagem e implementação
Desenvolvimento de novos produtos e processos
Fundamentos do Lean Manufacturing
Simulação de processos industriais
Técnicas de negociação

120 HORAS
Direito Imobiliário
Finanças Corporativas
Gestão de Vendas
Marketing Digital
O novo Código de Processo Civil
Liderança e desenvolvimento de negócios


