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CEA realiza mais um Momento Cultural 
com os alunos do Ensino Fundamental

Primar pela qualidade do ensino tem sido a meta principal da 

FAACZ há 32 anos. Uma faculdade reconhecida é a segurança 

para o aluno de que a instituição foi avaliada, fiscalizada e é 

orientada dentro dos padrões de qualidade mais rigorosos.
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s estudantes do 4º período dos cursos de Administração e Ciências O Contábeis da FAACZ realizaram uma campanha de arrecadação de 

agasalhos e cobertores no mês de julho. Todo material arrecadado pelos 

universitários foi entregue a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Trabalho (Semds), da Prefeitura de Aracruz.

A Semds irá distribuir os agasalhos e cobertores as pessoas que vivem em 

vulnerabilidade social no município e que são atendidas pela secretaria. O professor 

Arismar Manéia, que é presidente do Comitê de Extensão da faculdade, participou da 

entrega dos materiais a secretária da Semds, Dileuza Marins Del Caro.

Também estavam presentes, a subsecretária da Semds, Dr.ª Gilcinéia Xavier 

Ferreira e o secretário executivo da Casa dos Conselhos, William Matos da Silva 

(Billy) e os estudantes da FAACZ do curso de Administração, Jullie Forestti Caliman e 

do curso de Ciências Contábeis, Mateus da Silva Pimentel, Alesson Silva Soares, 

Victor Pinto Medeiros, Ana Paula da Silva Lima de Nardi e Helbert Cruz Costa.

“Sabemos que a realidade de algumas famílias do nosso município é difícil e 

essas doações chegam em boa hora. Em nome da Semds, agradeço a colaboração 

dos alunos da FAACZ e ressalto que a secretaria está aberta para receber qualquer 

tipo de doação. Tudo será destinado as famílias atendidas no município”, afirmou a 

secretária da Semds.

“Doe cobertores ou agasalhos e aqueça mais que apenas um coração” foi o slogan 

da campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores criada pelos universitários 

da FAACZ. A ação social teve parceria e apoio do Comitê de Extensão da faculdade, 

dentro do eixo de “Defesa dos Direitos Humanos e Inclusão Social”.

Olá! Nesta edição, do EM PAUTA, confira a nova 

campanha de conscientização para economia de 

energia elétrica lançada pela Fundação São João 

Batista (FSJB), com a chancela de suas mantidas: 

FAACZ e CEA, com o tema “É da nossa conta”.

Você encontra aqui também várias atividades e 

eventos realizados por nossos professores com os 

nossos alunos, sejam do CEA ou da FAACZ. Os 

estudantes, do Ensino Médio do CEA, percorreram 

a orla de Barra do Sahy e de Mar Azul fazendo o 

recolhimento dos lixos na área de restinga. 

Já os alunos do Ensino Fundamental do CEA 

realizaram experimentos simulando erupções 

vulcânicas para compreender como os vulcões são 

formados. E, dentro do conteúdo interdisciplinar 

de Produção de Texto, Ciências e Geografia os 

alunos do Ensino Fundamental realizaram uma 

exposição de terrários.

Mais um Momento Cultural foi realizado pelo 

CEA com os alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 

5º Ano). Na ocasião, os estudantes apresentaram 

alguns exemplos de gêneros textuais como trava-

línguas, parlendas e músicas. Já na disciplina de 

“Processos Criativos, Tecnologias e Inovação”, os 

alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental deram 

início ao projeto inovador do CEA: “Mente 

Empreendedora”.

Ainda nesta edição, você fica sabendo que, a 3ª  

Semana da Psicologia, que aconteceu de forma 

remota, foi sucesso de público.

O curso de Direito da FAACZ promoveu a 

Semana dos Advogados em comemoração ao Dia 

do Advogado e as universitárias de Enfermagem 

participaram de uma ação voluntária na sede do 

Lions Clube Aracruz.

Aqui você também confere os principais 

diferenciais dos cursos de graduação da FAACZ. 

Um abraço e boa leitura!
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As alunas do curso de Enfermagem da FAACZ do 6º período, Karolina 

Fraga Loyola, Maria Eduarda Barbosa Queiroz, Antonia Sonia Barbosa de 

Alencar e do 8º período, Rosani Leite, participaram de uma ação 

voluntária durante o Bazar Solidário realizado na sede do Lions Clube 

Aracruz. 

Na ocasião, as universitárias foram monitoradas pela enfermeira 

Mariana Mota Tessarolo. Mais de 50 pessoas foram contempladas com a 

ação de orientação e prevenção de diabetes. As universitárias realizaram 

testes de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, além de 

orientações sobre os cuidados à saúde.  

“Para o Lions Clube Aracruz é sempre bom contar com o apoio da 

FAACZ, que é uma grande parceira. As alunas estavam bem preparadas 

e de caráter voluntário oferecemos os atendimentos à comunidade de 

forma muito satisfatória”, relatou a enfermeira Mariana.

“Passamos nossos conhecimentos para a população, aferimos a 

pressão, fizemos exames de glicemia, orientamos sobre a importância 

da boa alimentação. Essas ações que a FAACZ proporciona faz com que 

nós, estudantes, vivenciamos nossa futura profissão, além de fortalecer 

as relações com a comunidade”, pontuou a universitária do 6º período, 

Karolina Fraga Loyola.

“A ação realizada no Lions Clube Aracruz trouxe a aproximação de 

nós, acadêmicos, e a população. Nossa intenção foi chamar a atenção 

para os cuidados básicos com a saúde, contribuindo com informação e 

conscientização”, salientou a estudante do 8º período Rosani Leite.
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A  Fundação São João Batista (FSJB) lançou, no mês de 

setembro, uma campanha de conscientização para 

economia de energia elétrica, sob a chancela de suas mantidas: 

FAACZ (Faculdades Integradas de Aracruz) e CEA (Centro 

Educacional de Aracruz). A campanha está sendo executada pelo 

Comitê de Extensão da faculdade, dentro 

do eixo de Economia e Entorno.

Com o tema “É da nossa conta” a 

campanha visa reduzir os gastos com 

energia elétrica e implantar uma cultura 

de colaboração em funcionários técnicos-

admin i s t ra t i vos  e  ope rac iona i s , 

professores e alunos, com o meio 

ambiente e as instituições de ensino: 

FAACZ e CEA. Várias ações off-line e 

online estão sendo desenvolvidas.

Segundo a presidente da FSJB, Celi 

Cabral, “o objetivo desta ação é fomentar 

as boas práticas que visam à conscientização ambiental quanto ao 

uso racional de energia na operacionalização da FAACZ e do CEA. 

Por isso, é necessário que todos repensem seus hábitos, coloquem 

em prática o consumo consciente e ajudem a construir uma FAACZ e 

um CEA mais ambientalmente sustentável. Isso também depende 

de cada um de nós”, ressaltou.

Além de estimular o apoio da comunidade acadêmica da FAACZ e 

escolar do CEA, a Fundação tem realizado diversas ações de 

economia, como por exemplo, da água em prol do meio ambiente, ao 

incentivar o uso de canecas ou garrafas eliminando os copos 

descartáveis. A expectativa é que essa nova campanha reduza o 

elevado consumo de energia elétrica 

nas instituições de ensino mantidas 

pela FSJB.

De acordo com a diretora escolar 

do CEA e acadêmica da FAACZ, prof.ª 

Dr.ª Adriana Recla Sarcinelli para que 

a campanha se ja e f ic iente ,  é 

necessário que toda a comunidade 

escolar e acadêmica colabore, pois 

atitudes sustentáveis que preservam o 

meio ambiente fazem parte da missão 

da FAACZ e do CEA.

“No cenário atual, os gastos com 

energia elétrica se configuram como uma das maiores despesas dos 

lares e instituições. Por isso, é importante adotarmos pequenas 

atitudes com o uso correto do ar condicionado, desligar 

computadores que não estão em uso e apagar as luzes ao se retirar 

dos ambientes. Essas atitudes contribuem na economia de recursos 

financeiros e ambientais”, afirmou Recla.

Universitárias de Enfermagem da FAACZ participam
 de ação do Lions Clube Aracruz

Fundação São João Batista lança campanha de 
economia de energia na FAACZ e no CEA

Faça 
sua parte, 

economize

energia 
elétrica
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Busca por diferencial é a principal meta da FAACZ 

Q ual deve ser o diferencial de uma instituição que tem em sua 

essência a promoção da Educação para que a sociedade mude, 

cresça e evolua? É ser exemplo vivo do que acredita. Por isso, a FAACZ 

(Faculdades Integradas de Aracruz) não para no tempo, ficando atrelada a 

fórmulas antigas. Para que a missão de ser um agente transformador de 

vidas se concretize, a faculdade cerca-se de parceiros estratégicos que 

viabilizam seus objetivos.  

A presidente da mantida da 

FSJB, Celi Maria Guisso Cabral, 

explica que o conceito de educação é 

amplo e que é necessário utilizar 

todos os recursos disponíveis para 

que a comunidade possa ser 

bene f i c iada .  “Nosso negóc io 

principal é o ensino, por isso não 

podemos parar no tempo. Mesmo 

sendo uma entidade filantrópica, 

temos que ir ao mercado para 

subsidiá-lo de opções que temos em 

casa, com os nossos profissionais, 

ou que temos acesso em forma de 

parceria ou de contratação”, analisa. 

Na FAACZ, existe a graduação em Administração, em Arquitetura e 

Urbanismo, em Ciências Contábeis, em Direito, em Enfermagem, em 

Engenharia Civil, em Engenharia de Produção, em Engenharia Mecânica, 

em Engenharia Química, em Pedagogia e em Psicologia, além dos cursos 

tecnólogos.  

Os cursos na área de pós-graduação disponíveis são: Controladoria e 

Finanças, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia de 

Soldagem, Gerenciamento de Projetos, Neuropsicopedagogia Clínica e 

Saúde da Mulher: Enfoque Multiprofissional. 

Para dar condições a que todos esses cursos sejam conduzidos, estão 

disponíveis biblioteca física ampla e qualificada, bem como biblioteca 

digital e laboratórios organizados e bem equipados. E um novo grande 

desafio ainda está por vir: a oferta de cursos de graduação e pós na 

modalidade Educação a Distância (EaD).  

A FAACZ oferece ainda rede WI-FI para estudantes e professores dos 

cursos de graduação e pós-graduação. São vários pontos de acesso 

espalhados pelos prédios Monsenhor Guilherme Schmitz (Bloco A), 

Conselheiro Primo Bitti (Bloco B), anexo Xavier Calfa (Bloco C) e Samoel 

Costa (Bloco D). 

 Primar pela qualidade do ensino tem sido a meta principal da FAACZ 

há 32 anos. Uma faculdade reconhecida é a segurança para o aluno de 

que a instituição foi avaliada, fiscalizada e é orientada dentro dos padrões 

de qualidade necessários à excelência do Ensino Superior e, ainda garante 

ao aluno o ensino de qualidade, a segurança e a validade do diploma em 

todo o território nacional, direito à carteira do conselho que rege a 

profissão, direito de se inscrever em concursos públicos federais, 

estaduais e municipais, maior aceitação no mercado de trabalho. 

Na FAACZ os universitários têm oportunidades através do Programa 

Universidade para Todos (Prouni), do Governo Federal e pelo Programa 

Nossa Bolsa, do Governo do Espírito Santo. Além disso, o aluno pode 

solicitar os benefícios do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) ou 

aderir ao Crédito Universitário PRAVALER ou o Faça Acontecer do Sicoob, 

até o final do curso. A faculdade oferece ainda aos seus estudantes dos 

cursos de graduação Bolsas de 

E s t u d o s ,  p o r  m e i o  d e  s u a 

mantenedora. 

A faculdade é única do Estado 

c o m  c o n v ê n i o  n o  Pr o g r a m a 

Internac ional  de Intercâmbio 

Estudanti l , ABIPE. Essa ação 

possibilita aprimoramento dos seus 

alunos, agregando em seu futuro 

p r o f i s s i o n a l ,  a t r a v é s  d e 

conhecimentos valiosos em um 

idioma estrangeiro. Além disso, a 

faculdade aposta no compromisso e 

no diálogo com a comunidade.  

Segundo a diretora acadêmica, 

prof.ª Dr.ª Adriana Recla Sarcineli, a FAACZ é uma Instituição de Ensino 

Superior que consolida, de forma gradual, seu reconhecimento no 

panorama universitário brasileiro. “Para a FAACZ, a aprendizagem é o fio 

condutor do ensino, pois sabemos que é essencial criar condições físicas 

e humanas para que o estudante possa crescer e se desenvolver 

integralmente. Afinal, formar lideranças socialmente responsáveis 

sempre foi e sempre será a nossa metodologia de ensino”, afirmou. 

O principal diferencial da FAACZ é o desenvolvimento de um trabalho 

sério em sintonia com as mudanças da legislação educacional, com 

atualização constante dos currículos oferecidos em cada curso de 

graduação e pós-graduação. A instituição está sempre atenta às novas 

tendências do mercado de trabalho, buscando a modernização dos 

processos acadêmicos no intuito de atender as necessidades da 

comunidade e da sociedade.

Para isto, ela valoriza os estágios (obrigatórios ou não; e 

internacionais), os investimentos em ensino, pesquisa e extensão, 

envolvendo os universitários em atividades em que possam atuar como 

protagonistas do processo de aprendizagem; e a incorporação de novas 

tecnologias educacionais. Além disso, a FAACZ tem em seu quadro 

professores, mestres e doutores, com vasta experiência de mercado e 

educacional. 

Sem contar que, pesquisas realizadas pelos estudantes dos cursos de 

graduação da FAACZ têm sido selecionadas para participar de eventos 

como Congressos e Seminários, por exemplo. Hoje, a FAACZ é referência 

de ensino não só para Aracruz, mas para toda a região de entorno. Para 

2022, está se organizando para ampliar seu portfólio de cursos. Mais 

informações no portal institucional da faculdade (faacz.com.br).

DIFERENCIAIS 

QUALIDADE DE ENSINO 
É A PRINCIPAL META DA FAACZ 
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Em comemoração ao Dia do Advogado FAACZ realiza 
Ciclo de Palestras e Roda de Conversa

3ª edição da Semana da Psicologia da FAACZ é sucesso de público

N o mês de agosto, a FAACZ realizou a 3ª edição da Semana 

da Psicologia. O evento foi aberto ao público em geral e 

aconteceu de forma remota pela plataforma Teams da Microsoft. 

“Perspectivas Foucaultianas e os dias atuais” foi o tema central desta 

edição. 

A Conferência de Abertura foi ministrada pela professora da 

FAACZ, Danielle Guss, que abordou 

o tema “Governo e Biopolítica: 

Reflexões com Michael Foucault e 

Giorgio Agamben”. Durante o 

evento, professores, estudantes e 

profissionais da área de Psicologia e 

Saúde puderam também conversar 

com a psicóloga e doutoranda da 

UFES Geane Uliana Miranda, que 

abordou o livro “Vigiar e Punir”. 

Logo depois do minicurso sobre o 

livro de Foucault, os participantes 

d a  S e m a n a  d a  P s i c o l o g i a 

conversaram com a psicóloga e psicoterapeuta esquizoanalista 

Angela Vieira da Silva, sobre “Foucault, corpos, danças, resistência”. 

Na ocasião, a psicóloga e psicoterapeuta falou sobre a representação 

da mulher na Literatura e na Arte durante décadas e séculos, no 

âmbito de várias sociedades, no Oriente e Ocidente.

“Da sociedade de controle à sociedade do cansaço: implicações 

para Saúde Mental a partir de Michael Foucault e Byung- Chul Han” 

foi o tema do minicurso ministrado pela professora da FAACZ Flávia 

Moreira Marchiori. Na ocasião, Flávia falou sobre a Sociedade do 

Espetáculo, a Sociedade de Consumo e a Sociedade do Cansaço.

“O cuidado de si como prática de liberdade em Michael Foucault” 

foi o tema abordado pela professora 

Danielle Guss durante um minicurso 

que contou com a presença de 

p r o f e s s o r e s ,  e s t u d a n t e s  e 

profissionais da área da Psicologia e 

Saúde. Segundo a docente da 

FAACZ, Foucault movido pela 

inquietação pergunta de como fazer 

da vida uma obra de arte. Pensa 

como se dão os jogos de verdade e 

as relações de poder. 

A 3ª edição da Semana da 

Psicologia da FAACZ terminou com 

o minicurso ministrado pela professora da Faculdade Vale do Cricaré 

(FVC) Fernanda Pinto Tassis, abordando o tema “O nascimento da 

Medicina Social”. Segundo a prof.ª Fernanda, para Foucault a 

medicina se torna, portanto, um controle da saúde e do corpo das 

classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos 

perigosas às classes ricas.

O
 curso de Direito da FAACZ promoveu no mês de agosto, a 

Semana dos Advogados em comemoração ao Dia do 

Advogado, celebrado 11 de agosto. O evento foi realizado na plataforma 

digital Teams da Microsoft e acompanhado pelo professor do curso de 

Direito, Ronaldo Félix Moreira Júnior. 

Dentre as atividades da Semana dos Advogados, alunos e 

professores do curso de Direito da FAACZ participaram de um Ciclo de 

Palestras e de uma Roda de Conversa com o presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB/ES), Dr. José Carlos 

Rizk Filho. 

“Responsabilidade Penal Subjetiva no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro” foi o tema da palestra de abertura ministrada pelo prof. Dr. 

Denis Pigozzi, que compartilhou inúmeros exemplos práticos de sua 

vasta experiência profissional como procurador da República e docente.

Durante a Roda de Conversa online os universitários e docentes da 

FAACZ puderam conhecer um pouco sobre a trajetória acadêmica e 

profissional do presidente da OAB/ES, Dr. José Carlos Rizk Filho. A 

diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Dr.ª Adriana Recla Sarcinelli 

também participou do momento.

O presidente falou sobre o Exame da OAB, deu dicas profissionais 

aos futuros advogados frisando principalmente a relação com o cliente, 

a importância de uma boa formação acadêmica, dentre outras 

orientações. “Se você não tiver clientes não é advogado, sendo assim, 

não dê falsas expectativas ao seu cliente. A maior dificuldade após a 

formação é o exame da Ordem. Por isso, lembrem-se de que estão em 

uma boa instituição de ensino”, frisou Rizk Filho.

“O Direito e as oportunidades nas carreiras públicas” foi o tema de 

encerramento da Semana dos Advogados promovido pelo curso de 

Direito da FAACZ. O tema foi abordado pelo coordenador geral das 

carreiras públicas do Damásio Educacional, prof. Dr. Ricardo 

Baranovisky, que apresentou as oportunidades dos concursos públicos e 

relatou sua trajetória profissional motivando os universitários. A edição 

2021 da Semana dos Advogados contou com a parceria do Damásio 

Educacional de Linhares.
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CEA realiza aulão online para alunos do Ensino 

Médio sobre conteúdos que mais caem no Enem 

Aula de Campo: Estudantes do Ensino Médio 

percorrem orla de Barra do Sahy e Mar Azul
ando continuidade aos D estudos preparatórios 

para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), edição 2021, o 

Centro Educacional de Aracruz 

(CEA) realizou um aulão para os 

alunos da 2ª e 3ª Séries do Ensino 

Médio. O aulão aconteceu de forma 

remota e foi acompanhada pelos 

professores do CEA: Dulcinéia Ruy 

Nossa e Leôncio Carlesso Guzzo.

Visando preparar os estudantes 

do Ensino Médio para os conteúdos 

que mais caem no Enem na 

d i s c i p l i na  de  F i l o so f i a  f o i 

convidado para abordar o assunto 

o professor de História e Filosofia, 

do Rio de Janeiro, Caio Felix César, 

que é proprietário do per fi l 

educacional “Histórias Unidas”. O 

convite ao professor Caio foi feito 

pela professora do CEA Dulcinéia. 

Durante a live, o palestrante 

convidado apresentou os métodos 

de abordagem e fundamentos 

filosóficos cobrados no Enem. 

Ta m b é m  d e b a t e u  c o m  o s 

estudantes do Ensino Médio alguns 

pensamentos, além de explicar 

algumas expressões e termos 

utilizados na Filosofia como, por 

exemplo, Ontologia (natureza do 

ser), o pensamento Socrático 

(Dialética), dentre outros.

“A Filosofia, em especial, leva 

o aluno à opor tunidade de 

desenvolver um pensamento 

independente e crítico, ou seja, 

permite a ele experimentar um 

pensar individual. É fundamental 

na vida de todo ser humano, visto 

que proporciona a prática de 

análise, reflexão e crítica em 

bene f í c i o  d o  encon t r o  d o 

conhecimento do mundo e do 

h omem.  Fo i  um  momen t o 

m a r a v i l h o s o  e  d e  m u i t o 

aprendizado”, afirmou a docente 

do CEA.

O s estudantes da 2ª e 3ª 

Série do Ensino Médio, 

do Centro Educacional de 

Aracruz (CEA), acompanhados e 

orientados pelo professor de 

Biologia, Leôncio Carlesso 

Guzzo, realizaram uma aula 

prática de campo, no litoral de 

Aracruz. Na ocasião, os alunos 

percorreram a orla de Barra do 

Sahy e de Mar Azul fazendo o 

recolhimento dos lixos na área de 

restinga. 

“A aula teve como objetivo 

apresentar aos estudantes do 

Ensino Médio as características 

da biodiversidade local, além de 

p r o m o v e r  u m a  a ç ã o  d e 

conscientização para combater 

o lixo nas praias”, explicou o 

professor de Biologia do CEA.

CEA realiza mais um Momento Cultural com os 
alunos do Ensino Fundamental

A conteceu na quadra poliesportiva do Centro Educacional de 

Aracruz (CEA) mais um Momento Cultural. Orientados pela 

professora regente da turma, Jenniffer Abreu Scopel Alves, os alunos do 3º 

Ano do Ensino Fundamental apresentaram alguns exemplos de gêneros 

textuais como trava-línguas, parlendas e músicas.

Assistindo a performance dos pequenos estavam os estudantes do 1º, 

2º, 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental. “Parlendas e trava-línguas” foi o 

tema principal da apresentação que contou ainda com a presença de 

professores e da equipe pedagógica e administrativa da escola. Antes de 

cada apresentação a professora Jenniffer explicava o que são gêneros 

textuais, dentre eles: trava-línguas e parlendas.

“Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os 

textos de acordo com suas características em relação a um contexto. 

Variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades 

em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo”, explicou a docente.

Ainda de acordo com Jenniffer, “trava-língua é um jogo de palavras 

inseridas em frases curtas, rimadas e engraçadas. Fazem parte da cultura 

popular e são difíceis de serem recitados, daí o nome trava-língua. Já as 

parlendas são rimas infantis que divertem as crianças, ao mesmo tempo 

que trabalham com a memorização e a fixação de alguns conceitos”.

No encerramento do Momento Cultural, os estudantes do 3º Ano 

cantaram diversas músicas, como exemplo, de trava-línguas e foram 

acompanhados ao violão pelo professor de música do CEA, Gean Carlos 

Zorzal Santos.



8

FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA

EM PAUTAAno 14 - nº 39 - 2º Semestre 2021

Erupções vulcânicas são simuladas por alunos 
do Ensino Fundamental do CEA

Estudantes do Ensino Fundamental 
realizam exposição de terrários 

D urante as aulas 

o n l i n e  e 

presenciais da disciplina 

de Geografia, os alunos do 

6º Ano, turmas A e B, do 

Ensino Fundamental do 

Centro Educacional de 

Aracruz (CEA) realizaram 

experimentos simulando erupções vulcânicas para compreender como os 

vulcões são formados, por meio de movimentos das placas tectônicas e 

sobre as rochas magmáticas. 

Segundo a professora Telma Silva de Jesus Oliveira, que leciona a 

disciplina de Geografia, a atividade buscou fazer com que os estudantes 

relacionassem a teoria da formação dos vulcões e das placas tectônicas 

com a parte experimental. Além disso, conforme a professora, o trabalho 

prático possibilitou que os alunos compreendessem como ocorre as 

formações e erupções dos vulcões. 

“Eles entenderam como ocorrem as formações das rochas 

magmáticas e interagiram com colegas sobre os conhecimentos 

adquiridos”, detalhou a docente do CEA. A professora explica que, por 

meio da aula remota e das aulas presenciais de Geografia, foi solicitado 

aos alunos que realizassem o experimento do vulcão e, após terem feito o 

experimento, tudo fosse registrado com fotos e relato por escrito. 

Ainda de acordo com a docente, os alunos também deveriam após o 

experimento, responder algumas questões sobre a formação dos vulcões. 

O trabalho culminou numa exposição no pátio da escola com explicações 

do fenômeno para os estudantes do Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano).

O s estudantes do 7º Ano do Ensino Fundamental, turmas A e B, 

do Centro Educacional de Aracruz (CEA) realizaram uma 

exposição de terrários. A atividade foi realizada de forma interdisciplinar 

sob a orientação dos professores Lidimara Soares Monteiro (Produção de 

Texto), Leôncio Carlesso Guzzo (Ciências) e Telma Silva de Jesus Oliveira 

(Geografia). 

Para segurança dos alunos e de toda equipe de colaboradores do CEA 

foram seguidos todos os procedimentos do Protocolo de Biossegurança 

contra a Covid-19, como, por exemplo: o uso de máscaras e álcool em 

70% e o distanciamento social. 

Os terrários produzidos pelos estudantes foram expostos a visitação 

das turmas do Ensino Fundamental e Médio, bem como de professores e 

funcionários da equipe administrativa e pedagógica do CEA, no pátio da 

escola. 

“Nossos alunos produziram um artigo científico com base em 

pesquisas sobre a importância de observar um terrário e descreveram 

suas relações com o meio ambiente, os ciclos de evaporação, uso da 

água, uso da matéria orgânica para produção do oxigênio”, explicaram 

os professores responsáveis pela atividade.

Aula de Campo dá o pontapé inicial no Projeto “Mente Empreendedora” do CEA

O s alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II, do Centro 

Educacional de Aracruz (CEA), foram a Santa Teresa-ES para 

entrevistar e conhecer empreendedores da Terra dos Colibris. A aula faz 

parte de um projeto inovador do CEA: “Mente Empreendedora”.

Na disciplina de “Processos Criativos, Tecnologias e Inovação”, os 

alunos estão estudando Empreendedorismo: Análise SWOT, Plano de 

Negócio, Estratégias de Marketing. Para desenvolver uma mente 

empreendedora, a professora responsável pela disciplina, Nuciala 

Mognato Tureta, propôs aos estudantes, como prática destes conteúdos, 

a criação de uma empresa. 

A partir das teorias estudadas e dessa proposta, uma aula de campo 

foi agendada em Santa Teresa, para que os alunos vivenciassem o 

processo de empreendedorismo, conversando com empresários de três 

empresas teresenses de sucesso: Claid’s Biscoitos, Pepe Fábrica de 

Chocolates e Cantina Romanha.

Em todas as visitas, os alunos do CEA tiveram a oportunidade de 

perguntar aos empresários sobre todas as suas trajetórias, desafios, 

oportunidades, ideias de marketing, dentre outras dúvidas e dicas 

pertinentes ao projeto em vigência.

Na oportunidade, a professora de História, Fernanda Rodrigues 

Wolkartt, que também acompanhou a atividade prática, realizou uma 

aula sobre colonização do Espírito Santo enquanto todos andavam pelas 

ruas do Centro Histórico da cidade de Santa Teresa. 

“Aprender com a vivência, com o contato, com a troca de 

experiências e, ainda, viajando, é uma forma, sem dúvida, de um 

aprendizado para toda vida. Ver a alegria, o brilho nos olhos de 

interesse de cada estudante é indescritível. Mesmo com todos os 

protocolos e limitações devido à Covid-19, a aula de campo foi um 

sopro de inspiração e motivação para todos”, declarou a prof.ª Nuciala.
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