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PROJETO DO CURSO DESIGN DE INTERIORES
do papel aos muros

Durante os dias 10 e 13 de setembro, os alunos do Ensino Médio Integrado ao Design de 
Interiores, executaram o projeto de intervenção no Prédio do Ensino Fundamental, Prédio 
São Paulo, sob a supervisão das professoras Amanda Pelliciari, Ana Cláudia Nascimento e 
Pâmela Cabbia.  O projeto de intervenção surgiu como uma oportunidade de aplicar na 
prática todo o conteúdo e aprendizado de sala de aula. 

Os alunos participaram efetivamente em todas as etapas do projeto, desde a elaboração 
do programa de necessidades, levantamento cadastral (medidas e fotos) dos locais de 
intervenção,       propostas preliminares, apresentação das propostas aos clientes (direção 
e coordenação da escola), correção e desenvolvimento dos projetos finais até a execução 
in loco.

Aproximar os alunos da realidade profissional favorece um aprendizado mais eficaz,      
principalmente ao colocar o aluno como protagonista nesse processo, favorecendo uma 
visão ampla dos conteúdos e sua efetiva aplicabilidade. Confiram as fotos!



Repensar a metodologia de ensino é a grande missão de qualquer escola brasileira no  
momento. Entregar uma educação inovadora que traz à tona habilidades e competências 
para além da memorização dos vestibulares é fundamental para ajudar nossos jovens a 
construir um pensamento crítico e inteligente.

As Escolas Padre Anchieta assumiram este desafio quando iniciou o planejamento da 1ª 
SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO.  O evento durou 4 dias, entre 10 e 13 de setembro.  Por si 
só, a proposta já causou impacto. Aluno do 3° ano do Ensino Médio integrado ao curso 
técnico de Administração, o aluno João Pedro Morasco revelou que “estava ansioso para 
os eventos, e sentia que seria uma semana especial por tudo que ouviu”. Afinal, qual era a 
ideia?

Em suma, nossa proposta era mesclar conhecimento com ação. Num primeiro momento, 
por cerca de 45 minutos, convidados professores universitários, empresários e                 
profissionais ativos do mercado de trabalho para compartilhar suas experiências no plano 
de carreira pessoal, gerenciamento de projetos, marketing e vendas. O desempenho dos 
convidados superou as expectativas e permitiu muitos elogios dos alunos. Bruna Peixoto, 
aluna do 1° ano do Ensino Médio Técnico, comentou: “Achei que as palestras lembrariam 
as aulas, mas percebi dinâmicas distintas, e aprendi sobre temas que não imaginava que 
seriam do meu interesse”.

Entretanto, o melhor estava por vir. Posteriormente às palestras, os alunos faziam um 
intervalo de 20 minutos para depois participarem dos Jogos de Administração. Divididos 
em 13 equipes com média de 4 a 5 alunos, em cada dia da Semana de Administração um 
grupo se dirigia para uma sala distinta que reservava um jogo diferente. 

Na primeira sala, havia o jogo de Investimentos na Bolsa de Valores. Inspirado no Desafio 
Bovespa, o jogo tinha a seguinte dinâmica: a cada rodada, os grupos tinham que escolher, 
dentre algumas empresas, quais eles iriam escolher para investir um capital de cerca de 
R$100.000,00. As decisões eram baseadas em cenários simulados com variáveis como 
dólar, PIB, taxa de juros e outros aspectos de macroeconômicos. Ao término, o grupo com 
maior valorização e rentabilidade era o vencedor.

Na segunda sala havia o jogo de Contratações, onde os alunos precisam decidir qual era o 

UMA PRIMEIRA GRANDE SEMANA

Semana de Administração



melhor candidato para a vaga. Para isto, seria necessário avaliar os currículos e assistir 
algumas entrevistas com quatro pessoas diferentes. Após uma análise minuciosa, a       
decisão deveria ser oficializada por escrito. Já na terceira sala, o jogo era um tanto quanto 
irreverente. Através de um aplicativo, os alunos precisavam combinar elementos possíveis 
e gerar as mais diversas criações. Era necessário usar, acima de tudo, a criatividade para 
verificar quais possibilidades daria realmente certo. 

Por fim, na quarta sala, tínhamos o jogo de Negociação, o mais bem avaliado pelos alunos. 
Comentando sobre o jogo, a professora Fernanda, membro do corpo docente do colégio, 
revelou: “Foi incrível ver os alunos naquela posição utilizando estratégias inteligentes e 
agressivas de argumentação”. Aqui, cada grupo recebia informações de um negócio em 
que seria proprietário: produto, departamento financeiro e metas possíveis. A questão 
aqui é que os demais grupos desconheciam as informações que cada grupo recebia,     
precisando buscar clientes ao mesmo tempo que precisavam adquirir serviços. 

Ao término destes quatro dias, somamos os pontos de todos as equipes e anunciamos os 
vencedores. Além do grupo vencedor ganhar, merecidamente, medalhas e um troféu, os 
alunos integrantes desse grupo ganharam, cada um, um vale presente Saraiva.

Depois de muito planejamento e trabalho, temos a sensação de missão cumprida. O 
evento gerou muitos debates e discussões sobre os mais diversos temas de administra-
ção, algo que levaria muito tempo para as aulas teóricas proporcionarem. Independente da 
competição entre as equipes, foi possível observar muitas aprendizagens. Além disto, os 
próprios alunos deram muitas contribuições sobre o que pode ser feito para os próximos 
anos, afim de ter uma semana melhor e mais desafiadora. Não poderíamos desejar resul-
tado melhor.

Que a semana sirva de inspiração para novos projetos, ainda que menores. Para qualquer 
professor, não há nada melhor do que ver os alunos desejando, com vontade de aprender. 
Neste sentido, foi uma primeira grande semana. Confiram alguns momentos: 



AVALIAÇÕES DO 3º TRIMESTRE

AVALIAÇÕES BASE NACIONAL COMUM

ensino médio e ensino médio + técnico - outubro

Parte Técnica - Avaliação ou entrega de trabalhos – 22/10 a 26/10 – Em horário de aula

Horários Disciplinas
07h às 08h20

08h20 às 09h20

09h20 às 09h35
09h35 às 11h

Intervalo
História

Sociologia
• 1ª Série EM - Espanhol             
• 2as e 3as Séries EM – Atualidades
• 1as, 2as e 3as Séries Téc. Atividade 
de História

08/10 - Segunda

Horários Disciplinas
07h às 08h20

08h20 às 09h20

09h20 às 09h35
09h35 às 11h

Intervalo
Química

Geogra�a

Atividade de Química

10/10 - Quarta

Horários Disciplinas
07h às 08h20

08h20 às 09h20

09h20 às 09h35
09h35 às 11h

Intervalo
Biologia

Filoso�a
• 1as Séries – Atividade de Biologia
• 2as Séries – Avaliação - Ed. Artística
• 3as Séries – Atividade de Biologia

17/10 - Quarta

Horários Disciplinas
07h às 08h20

08h20 às 09h20

09h20 às 09h35
09h35 às 11h

Intervalo
Física

Português

Atividade de Física

16/10 - Terça

Horários Disciplinas
07h às 08h20

08h20 às 09h20

09h20 às 09h35
09h35 às 11h

Intervalo
Matemática

Inglês

Atividade de Matemática

09/10 - Terça



2ª Chamada das Avaliações de Outubro 

Atenção alunos do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado ao Técnico, se perdeu 
alguma avaliação realizada no período de 08/10 a 17/10, com justifIcativa                
(atestado) poderá requerer a 2ª chamada na secretaria (Sílvia ou Josiane),              
as quais serão aplicadas no dia 19/10 às 7h (1ªs séries, 2ªs séries e 3ªs séries).

Plantões de Dúvidas
Datas Horários Disciplina Professor(a) Sala

08/10 - Seg 11 horas Matemática Marcelo 27
33
27
27
27
27
27
27
27

Victor
Marina
Camila
Hipólito

Érica
Ivana

Cláudia
Maíra

Matemática

Física
Português
Português

Biologia
Biologia 

(2ª Técnicos)

Química 
(1ª séries e 2º técnicos)

Química 
(2ªA e 3ª séries)

11 horas
13 horas
11 horas
13 horas
11 horas
13 horas
13 horas
14 horas

08/10 - Seg
08/10 - Seg
09/10 - Ter
09/10 - Ter
10/10 - Qua
10/10 - Qua
11/10 - Qui
11/10 - Qui

25 - Quinta 1ª Info 13h às 14h40

Horários
Professora Lúcia - Outubro

Datas Turmas Horário
01- Segunda

02 - Terça
04 - Quinta
05 - Sexta

22 - Segunda
23 - Terça

24 - Quarta

3ª Série A
3as Técnicos
2ª Adm / Des

2ª  Série A
2ª Info

1ª Série A
1ª Adm / Des

13h às 14h40
13h às 14h40

13h às 14h40
13h às 14h40
13h às 14h40
13h às 14h40
13h às 14h40

Aulas de Linguagem e Redação



Avisos / Feriados

08 a 17/10 – Período das avaliações dissertativas

08 a 10/10 – Plantões de dúvidas

11/10 – Brasil Game Show (BGS) – Nesse dia terá aula normal para os alunos que não irão ao passeio;

12/10 – Feriado - N. S. Aparecida (suspensão de aula)

15/10– Dia dos Professores (suspensão de aula)

18/10 – Encontro do Projeto Leitura e Arte

19/10 – 2ª chamada

20/10 – Interclasses

22/10 a 26/10 – avaliações das disciplinas técnicas

29 e 30/10 – Simulado ENEM

31/10 – 1as, 2as e 3as séries do Ensino Médio integrado ao Técnico em administração Passeio à 
Bolsa de Valores. Nesse dia terá aula normal para os alunos que não irão ao passeio;

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM
No 1º dia de prova, sábado: 4 de novembro de 2018:

• 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 Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e 
Sociologia).
• Redação de tema Dissertativa Argumentativa.  

• • Tempo para as provas: 5 horas e 30 minutos.

No 2º dia de prova, domingo: 11 de novembro de 2018:
• 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia).
• 45 questões de Matemática e suas Tecnologias,
• Tempo para as provas: 5 horas.

ATENÇÃO!

Os portões de acesso abrem às 12h e fecham às 13h. Recomenda-se que todos os    
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participantes cheguem ao local de 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 de prova antes do dia do Exame.

DICAS PARA A REDAÇÃO

• Preste atenção no enunciado. (Use os textos como guia, mas não se prenda somente 
nisso).
• Organize seus argumentos (Faça uma lista de tópicos).
• Use exemplos relevantes, pois mostrará que você tem um bom repertório cultural.
• Seja sucinto e crie um fluxo de ideias sem repetições. 
• Chame a atenção através do uso de tópicos frasais ao começar cada parágrafo para 
captar o interesse do leitor.
• Use sua criatividade e fuja de clichês, já que o objetivo da redação é provocar reflexão 
sobre um tema importante.
• Dedica-se ao tema, pois fugir do tema proposto é o erro mais comum dos candidatos.

SUGESTÕES DE TEMAS RELEVANTES QUE PODEM SER ABORDADOS NA REDAÇÃO

1. A prática do bullying na sociedade brasileira
2. O aumento de DSTs entre os jovens brasileiros
3. População em situação de rua no Brasil
4. Divulgação de fake news e seus impactos
5. Escravidão contemporânea e seus efeitos
6. Os obstáculos para a doação de órgãos no Brasil
7. Os perigos da automedicação na cultura brasileira
8. Os desafios no combate à obesidade no Brasil
9. A demarcação de terras e a sobrevivência da cultura indígena
10. O esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil
11. Lixo e meio ambiente
12. Violência no ambiente escolar
13. Precariedade do sistema carcerário
14. Maternidade precoce
15. Atual cenário da leitura
16. A questão dos refugiados
17. Urbanização e transporte
18. Memória e patrimônio público
19. Conceito de família no século XXI
20. Como enfrentar o dilema da nomofobia
21. O discurso de ódio nas redes sociais e seus fatores impulsionadores



3º SIMULADO ENEM

MAIS IMAGENS ;)

Orientações:

Data: 
29/10 – Segunda-feira  
30/10 – Terça-feira

• Início às 7h - Uniforme completo

• No dia 29/10, a avaliação será composta por 90 questões + 
Redação,  terá 5 horas e quinze minutos de duração e os alunos 
serão dispensados após o tempo mínimo de 2 horas e meia.

• No dia 30/10, a avaliação será composta por 90 questões, terá 
5 horas de duração e os alunos serão dispensados após o tempo 
mínimo de 2 horas e meia.

• Estudar todos os conteúdos trabalhados durante o 1º, 2º e 3º 
trimestres.

• Permitiremos comer em sala, por exemplo: água, sucos,           
chocolate, bolachas, etc.


