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e alunos o Novo Ensino Médio para 2022
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m reconhecimento pela sua incansável luta em prol do Direito de todos à Saúde e E por ter somado forças lutando contra a pandemia da Covid-19 no Estado do Espírito 

Santo, a presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Maria Guisso Cabral, foi 

homenageada na abertura da 8ª edição do Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde 

(COMEDJUS). 

Na ocasião, o coordenador de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação da FAACZ, 

prof. Marcos Halasz, acompanhou a presidente da FSJB que recebeu uma placa de 

homenagem, com os seguintes dizeres: “Foi difícil, mas conseguimos. Juntos, lutamos e 

vencemos a Covid-19. Nossa dura missão está cumprida. Parabéns a todos nós! E, em 

especial, a Celi Maria Guisso Cabral, a nossa gratidão e reconhecimento por ter somado 

esforço, coragem e ciência para salvar milhares de vidas”. 

Sob o tema central “A judicialização das políticas de saúde na pandemia”, o 8º 

COMEDJUS aconteceu em Vitória. O evento, que já está consolidado no calendário nacional 

como sendo um dos maiores congressos no Brasil, discutindo temas urgentes e controversos 

que envolvem o exercício da medicina, a prestação dos serviços de saúde, o direito brasileiro 

e o enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

Durante três dias, renomados agentes públicos e alguns dos mais destacados 

especialistas e juristas do país realizaram uma avaliação pluralista, coletiva e abrangente da 

atual legislação, gestão e financiamento das Políticas Públicas de Saúde no Brasil e as 

consequências e sequelas da crise sanitária da pandemia do Coronavírus no plano Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal.

O evento foi organizado pela Agência Brasileira de Gestão Social e Tecnologia 

(ABRAGES) e realizado, em parceria, pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo 

(CRM-ES), pela Ordem de Advogados do Brasil Seccional do Espírito Santo (OAB-ES) e pela 

Associação Brasileira de Advogados da Saúde (ABRAS).

Olá! É com muita alegria que entregamos a 

última edição de 2021 do EM PAUTA. Aqui você 

fica sabendo um pouco mais sobre o universo 

educacional da Fundação São João Batista (FSJB) e 

de suas mantidas: FAACZ e CEA. Este ano, a FSJB 

foi homenageada pela Câmara Municipal de 

Aracruz por seus 65 anos de história educacional. 

Em reconhecimento pela sua incansável luta em 

prol do Direito de todos à Saúde e por ter somado 

forças lutando contra a pandemia da Covid-19 no 

Estado do Espírito Santo, a presidente da FSJB, Celi 

Cabral, foi homenageada na abertura da 8ª edição 

do Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde. 

Além disso, a FSJB e a FAACZ marcaram 

presença em evento organizado pela AMEAR sobre 

a Sudene. Sem contar a parceria entre a FAACZ, o 

CEA e a Fundação que possibilitou a realização da 

2ª edição da campanha “Ceia Solidária: Natal sem 

fome”.

Nes ta  ed ição  você  também encont ra 

informações sobre a Semana Acadêmica, Cultural e 

Artística 2021 da FAACZ. Fica sabendo ainda, 

como foi a 7ª Edição da Jornada de Iniciação 

Científica e a 1ª Jornada de Extensão da FAACZ, 

bem como foi o encontro com ex-alunos dos cursos 

de graduação que recebeu o nome de “Talk Show de 

Egressos”.

Além disso, a FAACZ foi mais uma vez certificada 

pela ABMES com o “Selo Instituição Socialmente 

Responsável”, o que atesta o comprometimento da 

faculdade com a comunidade e o seu bem-estar 

social. Por fim, pinturas em tela feitas por alunos do 

CEA foram destaque no Oriundi. 

Sem contar que, estudantes do CEA recebem 

medalhas e menção honrosa por se destacarem na 

ONEE e na OBA, uma pesquisa comprovou mais 

uma vez que o CEA e a FAACZ são as marcas mais 

lembradas pelos aracruzenses. Além disso, pais e 

alunos ficaram sabendo como será o Novo Ensino 

Médio do CEA em 2022. Boa leitura!
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Presidente da FSJB é homenageada durante o 

Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde
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O s 65 anos de história de sucesso da Fundação São João Batista 

(FSJB), pelos relevantes serviços prestados na área educacional 

no município de Aracruz, foram celebrados em Sessão Solene realizada 

pela Câmara Municipal. A Fundação é mantenedora da FAACZ (Faculdades 

Integradas de Aracruz) e do CEA (Centro Educacional de Aracruz). 

A homenagem teve como proponente o vereador Alexandre Ferreira 

Manhães. Participaram da 

homenagem o presidente da 

Casa de Leis, o vereador José 

Gomes dos Santos (Lula) e o 

vereador Marcelo Cabral 

Severino, funcionários e 

conselheiros da instituição, 

alunos e docentes da FAACZ e 

do CEA, além da comunidade 

escolar e acadêmica.

N a  m e s a  d e  h o n r a 

estavam a presidente da 

FSJB, Celi Cabral, a diretora 

acadêmica da FAACZ e escolar do CEA, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli, o 

coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAACZ, prof. Marcos 

Halasz e a coordenadora do Corpo Docente e Discente da FAACZ, prof.ª 

Mercedes Silvério. 

Durante a solenidade, estudantes do 4º Ano do Ensino Fundamental do 

CEA realizaram uma apresentação musical, acompanhados ao violão pelo 

professor de música, Gean Carlos Zorzal Santos. Em seguida, a aluna do 6º 

Ano B, Luísa Barbosa Godoi declamou um lindo poema feito de forma 

coletiva pelos alunos do 5º Ano nas aulas de Produção de Texto. 

“É uma enorme satisfação recebermos nessa Casa de Leis a Fundação 

São João Batista uma instituição que se confunde com a própria história 

da nossa cidade. Acredito que a educação é imprescindível para uma 

sociedade livre e forte. Parabéns a Fundação e que Deus continue 

abençoando a todos que fazem e vão continuar fazendo parte dessa 

grande e bela história”, afirmou Manhães durante a Sessão Solene de 

homenagem.

Um vídeo institucional sobre a Fundação São João Batista também foi 

exibido e o aluno do 6º Ano A do Ensino Fundamental do CEA, Felipe Colli 

Pimentel foi responsável por contar a trajetória de sucesso da Fundação na 

área educacional. Os egressos da FAACZ: Marcela Giacomin Pandolfi, do 

curso de Direito e João Victor Nicolini, do curso de Engenharia Química 

contaram, em vídeo, como foi estudar na FAACZ e a sua experiência com a 

Fundação São João Batista.

Em sua fala a diretora acadêmica da FAACZ e escolar do CEA, Adriana 

Recla Sarcinelli, agradeceu a Fundação pela oportunidade de fazer 

educação em Aracruz e região para tantas crianças e jovens: “Em nome de 

cada um dos nossos colaboradores, agradeço a todos àqueles que 

idealizaram e trabalharam ao longo destes 65 anos de história para tornar 

a Fundação São João Batista um lugar de sonhos, conquistas e 

transformação de vidas”, disse.

“Sinto todos os dias uma responsabilidade enorme, por estar dando 

continuidade ao legado de Monsenhor Guilherme Schmitz. Àquele 

visionário que há 65 anos, pensava em uma faculdade em Aracruz. A 

Fundação pertence a Sociedade Civil Organizada de Aracruz e nós, do 

município, precisamos valorizar essa instituição de ensino que transforma 

vidas e está presente na comunidade, na indústria, em todos os 

segmentos da sociedade aracruzense”, ressaltou Celi Cabral evidenciando 

a inda ,  em sua  f a l a ,  o 

sentimento de pertencimento 

p e l a  Fu n d a ç ã o  e  s e u 

comprometimento com uma 

educação de qualidade. 

O presidente da Casa de 

Leis, o vereador José Gomes 

dos Santos evidenciou o 

l e g a d o  d e i x a d o  p o r 

Monsenhor Guilherme e 

enalteceu a Fundação São 

João Batista por formar há 65 

anos incontáveis profissionais 

e empresários que fizeram de 

Aracruz uma cidade prospera e desenvolvida. 

A presidente da FSJB, Celi Cabral recebeu ao final da solenidade, dos 

vereadores Alexandre Manhães, José Gomes dos Santos e Marcelo Cabral 

Severino a placa de homenagem da Fundação São João Batista. Em 

seguida, a conselheira Olivina Auer Loureiro fez a entrega de um buque de 

flores a Celi por sua dedicação a Fundação e por acreditar que a educação 

transforma a vida das pessoas.

Fundação São Joao Batista é homenageada pela Câmara 

Municipal de Aracruz por seus 65 anos de história educacional

• Celi Maria Guisso Cabral – presidente da FSJB;

• Olivina Auer Loureiro – conselheira da FSJB e membro do 

Conselho Diretor da FSJB;

• Terezinha Moro Devens – conselheira e membro do Conselho 

Diretor da FSJB;

• Zilma Nascimento Loureiro – conselheira e membro do Conselho 

Diretor da FSJB;

• Mauro Bitti Loureiro – conselheiro da FSJB e membro do 

Conselho Diretor da FSJB;

• Adriana Recla Sarcinelli – diretora da FAACZ e do CEA;

• Marcos Roberto Teixeira Halasz – coordenador de ensino, 

pesquisa, extensão e pós-graduação da FAACZ;

• Harerton Oliveira Dourado – coordenador de educação a 

distância da FAACZ;

• Jovânio das Virgens Souza – coordenador operacional da FSJB;

• Francisco Pereira Batista – funcionário da FSJB;

• Terezinha Maria Vieira Tonon – funcionária da FSJB;

• Simone Casagrande Dal Col – funcionária da FSJB;

• Elizete de Lourdes da Silva Ribeiro – funcionária da FSJB;

• Felype Magri Trindade – funcionário da FSJB;

• Mercedes Silvério – coordenadora do corpo docente e discente da 

FAACZ;

• Márcia Pereira Machado – funcionária da FSJB;

• Eleide Bortollozzo Cavaliere Maulaz – funcionária da FSJB;

• Rafaela Bins Grazziotti Peter – funcionária da FSJB.

FORAM HOMENAGEADOS 
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FSJB, FAACZ e CEA são parceiros em Campanha 
de Natal Sem Fome em Aracruz

FSJB e FAACZ participam de evento da AMEAR

CEA e a FAACZ são as marcas mais lembradas pelos aracruzenses

D esde o ano passado, chegando em sua 2ª edição, o 25º Grupo 

Escoteiro Jequitibá, o Projeto “Minha Chance” e outras entidades 

de Aracruz realizam a campanha “Ceia Solidária: Natal sem fome”, que visa 

arrecadar alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal e 

de limpeza. A campanha surgiu em virtude da pandemia da Covid-19.

A Fundação São João Batista (FSJB) e suas mantidas, FAACZ 

(Faculdades Integradas de Aracruz) e CEA (Centro Educacional de Aracruz), 

são parceiros nessa ação solidária que tem ainda apoio do Comitê de 

Extensão da faculdade. Professores, alunos, funcionários técnicos-

administrativos e operacionais, bem como pessoas da comunidade externa 

deixaram as doações na caixa coletora, na entrada principal da FSJB, no 

horário de funcionamento da FAACZ e do CEA. 

Outros pontos de arrecadação dos alimentos foram a Igreja Matriz da 

Paróquia São João Batista, a Igreja Matriz da Paróquia Santa Teresinha do 

Menino Jesus e a 1º Igreja Presbiteriana de Aracruz. “O objetivo da 

campanha deste ano foi atingir 500 cestas básicas para atender as famílias 

necessitadas. Acreditamos que juntos oportunizamos um pouco de 

dignidade às famílias que tanto precisam da nossa ajuda”, afirmou o 

professor Arismar Manéia, que é presidente do Comitê de Extensão da 

FAACZ.

A  presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral 

e a diretora acadêmica da FAACZ e escolar do CEA, prof.ª 

Adriana Recla Sarcinelli participaram do 21º Café da Manhã 

organizado pela Amear (Associação Movimento Empresarial Aracruz e 

Região) com o tema “Sudene: Oportunidades para Aracruz”. 

O coordenador da Educação a Distância (EaD) da FAACZ, prof. 

Harerton Oliveira Dourado e o coordenador de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Pós-graduação da faculdade, prof. Marcos Roberto Teixeira 

Halasz também participaram do evento que aconteceu no auditório do 

Centro Integrado SESI/SENAI/IEL “Sérgio Rogério de Castro”.

Segundo a diretora da FAACZ e do CEA essa conquista irá se refletir 

em vários setores sejam na indústria, no comércio ou na prestação de 

serviços educacionais.

Foram palestrantes no evento, o gerente executivo do Banco do 

Nordeste, Marcus Louriçal Neves; o diretor de Desenvolvimento de 

Novos Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro; a especialista em 

projetos para a Sudene, Fátima Lubiana; o deputado federal, Evair 

Vieira de Mello e o secretário de Estado de Inovação e 

Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann.

O  CEA (Centro Educacional de Aracruz) e a FAACZ (Faculdades 

Integradas de Aracruz), instituições mantidas pela Fundação 

São João Batista (FSJB), foram 

mais uma vez premiadas como 

as marcas mais lembradas 

pelos aracruzenses na área 

educacional.

Na pesquisa realizada pela 

Foca l i ze  Comun icações , 

responsável pelo prêmio Recall Aracruz 2021, concedeu a FAACZ, mais 

uma vez, o prêmio de 1º lugar no segmento Faculdade e ao CEA duas 

premiações, o de 1º lugar no segmento Escola Particular de Ensino 

Fundamental e 1º lugar no segmento Escola Particular de Ensino Médio. 

Lembraram da marca 

FAACZ como referência em 

Ensino Superior 52% dos 

entrevistados. Já o CEA ficou 

na memória de 44% dos 

consumidores como instituição 

de Ensino Fundamental e de 

46% dos consumidores como Ensino Médio. As entrevistas foram 

realizadas entre os dias 23 e 31 de agosto de 2021, de forma espontânea 

e por amostragem, na área urbana e rural de Aracruz.
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Sucesso é a palavra que define a edição 2021 da Semana 
Acadêmica, Cultural e Artística da FAACZ

ABMES certifica a FAACZ com o “Selo Instituição Socialmente Responsável”

A  FAACZ foi mais uma vez certificada pela Associação Brasileira das 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) com o “Selo 

Instituição Socialmente Responsável”, o que atesta o comprometimento da 

faculdade com a comunidade e o seu bem-estar social. O Selo é o 

cer tificado de par ticipação da FAACZ na 17ª Campanha de 

Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular e o seu 

compromisso com a educação e a sociedade.

“Obter novamente esse reconhecimento atesta o comprometimento 

da FAACZ com a prática de serviços à comunidade, a partir de atividades 

acadêmicas desenvolvidas em seus diversos cursos, bem como em ações 

voluntárias pela busca de soluções para reduzir problemas sociais e 

ambientais”, ressaltou a diretora acadêmica da faculdade, prof.ª Dr.ª 

Adriana Recla Sarcinelli. 

A certificação é válida até outubro de 2022, quando um novo selo será 

conferido para as instituições que participarem da campanha. O Selo pode 

ser utilizado nos materiais de divulgação da FAACZ, como: jornais, livros, 

revistas, folders, cartazes, camisas, site, e-mails, redes sociais, emissoras 

de TV e em outras peças de divulgação.

Sobre a Campanha da ABMES
Instituída em 2005 pela ABMES, a Campanha de Responsabilidade 

Social do Ensino Superior Particular tem por objetivo apresentar ao público, 

projetos sociais nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Meio 

Ambiente, dentre outros, visando demonstrar, com fatos e números, que as 

instituições vêm cumprindo com a sua responsabilidade social.

“ A tecnologia e o profissional do futuro no novo normal” foi o 

tema central da edição 2021 da Semana Acadêmica, Cultural e 

Artística da FAACZ. A exemplo do ano passado, a edição deste ano 

aconteceu de forma remota sendo transmitida pela plataforma Teams 

da Microsoft. O evento foi realizado no mês de novembro e acontece 

desde 2004.

No primeiro dia, a comunidade acadêmica teve a oportunidade de 

conhecer três visões diferentes sobre o tema da Semana Acadêmica, 

Cultural e Artística da FAACZ, com a participação de convidados 

especiais: Prof. Dr. Neyval Costa Reis Jr. (UFES), Aline Reis (Imetame) 

e Cynthia Scarpati (Tecnolokid). 

Com sua visão de pesquisador, o prof. Neyval apresentou os 

principais desafios que a sociedade deverá encarar no período pós-

pandemia, especialmente quanto à sustentabilidade e as mudanças 

climáticas. Ele ressaltou a importância de uma formação acadêmica 

de qualidade e voltada à inovação.

Aline Reis é gestora da equipe de Gestão de Pessoas da Imetame e 

confirmou que a indústria procura em seus futuros colaboradores não 

somente a boa formação acadêmica e um perfil inovador, mas 

também uma disposição para sempre aprender e se adaptar às 

constantes mudanças do mercado de trabalho.

No segundo dia, aconteceu uma Roda de Conversa online com 

egressos da FAACZ. O encontro foi organizado pela Comissão de 

Egressos da faculdade. A programação incluiu as falas de ex-alunos 

dos cursos de Engenharia, Administração, Pedagogia e Direito, 

sempre com a abertura de participação de egressos de outros cursos.

O ponto máximo do encontro entre egressos foi a história de vida de 

cada um. Os ex-alunos tiveram a oportunidade de contar a trilha que 

seguiram desde o momento em que ingressaram no seu respectivo 

curso na FAACZ até o momento atual: desafios, metas, objetivos, 

momentos altos e baixos. Enfim, lições aprendidas ao longo do 

caminho que contribuíram para solidificar ainda mais as suas 

escolhas pessoais e profissionais.

Já no terceiro e último dia, foram realizadas a 7ª Edição da Jornada 

de Iniciação Científica e a 1ª Jornada de Extensão da FAACZ. Este ano, 

como em 2020, devido a pandemia de Covid-19, foram realizadas no 

formato remoto. Na 7ª Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 

2021, foram apresentados 15 projetos de diversas áreas do 

conhecimento desenvolvidos de setembro de 2020 a julho de 2021. 

Na 1ª Jornada de Extensão da FAACZ, foram apresentados 20 

trabalhos de diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos nas 

disciplinas de extensão interdisciplinar, todos envolvendo a 

comunidade externa no ano de 2021. Todos os trabalhos serão 

publicados em um e-book da Jornada de Iniciação Científica da 

FAACZ 2021. 
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Mais uma edição do “Encontro com Egressos” 

é realizada pela FAACZ

FAACZ realiza Jornada de Iniciação 

Científica e Jornada de Extensão

A  FAACZ realizou um encontro com ex-alunos dos cursos de 

graduação no formato roda de conversa. O momento recebeu o 

nome de “Talk Show de Egressos” e foi transmitido pela plataforma Teams da 

Microsoft. O evento fez parte da programação da Semana Acadêmica, 

Artística e Cultural da faculdade.

O encontro entre ex-alunos foi organizado pela Comissão de Egressos da 

FAACZ, cujo presidente é o professor Arismar Manéia; os professores Jussélio 

Rodrigues Ribeiro e Patrick Leal na condição de docentes e Matheus Giacomin 

Broetto (egresso do Direito) e Ingrid Dela Valentina Sirtoli (egressa do curso de 

Engenharia Civil) na condição de ex-alunos.

A programação incluiu as falas de egressos dos cursos de Engenharia, 

Administração, Pedagogia e Direito, sempre com a abertura de participação 

de ex-alunos de outros cursos. Dentre as diversas palestras, destacamos a 

participação da ABIPE (Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e 

Estudantil) que mostrou como é o funcionamento do Programa de Estágio 

Internacional mantido entre a ABIPE por meio de convênio com a FAACZ.

entro da programação da Semana Acadêmica, Artística e D Cultural foram realizadas a 7ª Edição da Jornada de Iniciação 

Científica e a 1ª Jornada de Extensão da FAACZ. Este ano, como em 

2020, devido a pandemia de Covid-19, foram realizadas no formato 

remoto. 

Durante a Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 2021, foram 

apresentados 15 projetos de diversas áreas do conhecimento 

desenvolvidos de setembro de 2020 a julho de 2021. Todos os 15 

trabalhos serão publicados nos Anais da Jornada de Iniciação 

Científica da FAACZ 2021 e receberão certificado de participação. Na 

ocasião, foram registradas 217 visualizações das apresentações dos 

trabalhos e 760 visualizações/questionamento aos trabalhos.

Já na 1ª Jornada Extensão da FAACZ, foram apresentados 20 

trabalhos de diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos nas 

disciplinas de extensão interdisciplinar, todos envolvendo a 

comunidade externa no ano de 2021. Todos os 20 trabalhos serão 

publicados em um e-book da Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 

2021. Durante o evento, foram registradas 224 visualizações das 

apresentações dos trabalhos e 964 visualizações/questionamento aos 

trabalhos.

O professor Marcos Halasz, que é supervisor de Pesquisa e 

Extensão da FAACZ, ressaltou que: “Apesar das Jornadas terem sido 

realizadas de forma remota contaram com uma participação 

bastante significativa dos alunos da FAACZ. Foram 190 alunos que 

participaram da Jornada de Iniciação Científica e 172 estudantes 

que participaram da Jornada de Extensão”.

Estudantes recebem medalhas e menção honrosa por se destacarem na ONEE e na OBA

O s estudantes do 9º 

A n o  d o  E n s i n o 

Fundamen ta l ,  do  Cen t ro 

Educacional de Aracruz (CEA), 

receberam menção honrosa e 

medalhas de ouro e prata por se 

destacarem na Olimpíada 

N a c i o n a l  d e  E f i c i ê n c i a 

Ene rgé t i ca  (ONEE)  e  na 

O l imp í ada  B ra s i l e i r a  de 

Astronomia e Astronáutica 

(OBA). A entrega das medalhas e dos certificados aconteceu na quadra 

poliesportiva da escola. 

Na ocasião, a diretora escolar do CEA, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli e o 

professor de Física, Patrik Borges do Nascimento Leal fizeram a entrega das 

medalhas e certificados aos alunos, que realizaram as provas online das 

competições. 

Receberam medalha de ouro os estudantes: Henzo Grippa Rui – 9º Ano A 

do Ensino Fundamental e Arthur Brandão Moreira Pinto – 9º Ano A do Ensino 

Fundamental. Já a medalha de prata foi entregue a aluna Éria Miranda 

Zandoná – 9º Ano A do Ensino Fundamental e a menção honrosa os alunos: 

Diego Guzzo Campagnaro – 9º Ano A do Ensino Fundamental e Guilherme 

Carvalho Ottz – 9º Ano B do Ensino Fundamental.

Guilherme Carvalho Ottz também foi premiado com medalha de ouro por 

sua participação na edição de 2021 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (OBA). Guilherme obteve pontuação elevada conquistando a 

premiação de ouro e um certificado. 
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CEA apresenta a pais e alunos o Novo Ensino Médio para 2022

Pinturas em tela feitas por alunos do CEA são destaque no Oriundi

uem passou pelo Shopping Oriundi pode conferir a IV Exposição Q de Telas feitas pelos estudantes do 1º Ano do Ensino 

Fundamental a 1ª Série do Ensino Médio, do Centro Educacional de 

Aracruz (CEA). Foram aproximadamente 410 telas em exposição no 

mezanino. As turmas do Ensino Fundamental e Médio se inspiraram nas 

obras de arte apresentadas pela professora de Arte, Dulcinéia Ruy Nossa, 

e também tiveram a oportunidade de pesquisar obras de outros artistas. 

“A proposta da pintura das telas está baseada na leitura de imagens. 

Ao colocarmos as crianças para ler os quadros produzidos por artistas, 

estamos preparando-as para fazer uma leitura de mundo. Mesmo em 

meio a pandemia, os alunos demonstraram total interesse para produzir 

as obras de arte, assim puderam conhecer a biografia dos autores 

trabalhados; praticar a releitura de imagens; mostrar o que há em uma 

obra e o que diferencia uma da outra”, explicou a professora do CEA, 

responsável pela atividade. 

Em meio a tintas, pincéis, cores, formas e uma infinidade de artistas, 

os alunos do CEA experimentaram, investigaram, apreciaram, se 

inspiraram, criaram e fizeram releituras de obras de arte diversificadas. Os 

alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, conheceram a história de 

cinco artistas plásticos: Romero Britto, Ivan Cruz, Joan Miró, Ademir 

Martins e Gustavo Rosa, em seguida, puderam fazer a escolha da sua obra 

preferida e realizar a sua produção em tela. 

Já os estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental a 1º Série do 

Ensino Médio trabalharam o contexto histórico das obras, a técnica 

utilizada pelo artista e junto com a professora puderam escolher uma 

técnica de pintura e desenvolver o trabalho. Alguns dos artistas que 

tiveram releitura de obras são: Wassily Kandinsky, Vincent Van Gog, 

Tarsila do Amaral, Salvador Dali, Claúdio Mont, Anita Malfatti, Alfredo 

Volpi, dentre outros. “Parabéns, queridos alunos pelas produções 

belíssimas. Vocês mais uma vez arrasaram. Gratidão é a palavra que 

resume todo esse trabalho de três meses”, ressaltou a professora de Arte, 

Dulcinéia.

“ Essa noite é muito importante para o CEA, enquanto instituição de 

ensino, pois estaremos apresentando as diretrizes que irão nortear o novo 

Ensino Médio, com base nas orientações dadas pelo governo estadual e 

federal, onde o aluno se torna protagonista do seu aprendizado”, ressaltou a 

diretora escolar do CEA, prof.ª Adriana Recla Sarcinelli, na abertura da reunião 

de apresentação do Novo Ensino Médio.

Na ocasião, o Centro Educacional de Aracruz (CEA) apresentou aos pais e 

estudantes da escola, que em 2022 irão cursar o Ensino Médio, como será o 

novo modelo de ensino e de que forma a nova matriz curricular será 

implementada. O Novo Ensino Médio do CEA terá dois conjuntos de 

aprendizagens que vão compor o currículo: a Formação Geral Básica (FGB), 

que é a mesma para todos os estudantes, e os itinerários formativos, que se 

aprofundam em áreas específicas do conhecimento, de escolha de cada 

aluno. 

“O Novo Ensino Médio é uma proposta de ensino que traz o aluno como 

protagonista na construção do seu conhecimento, da sua carreira 

educacional, para que ele chegue a fazer uma boa escolha profissional. O 

Novo Ensino Médio traz uma mudança no arranjo curricular, nas matérias 

que o aluno irá estudar e se aprofundar durante os três anos que irá cursar o 

Ensino Médio”, explicou a supervisora escolar do CEA, Rafaela Grazziotti.

O Novo Ensino Médio do CEA terá como áreas de aprofundamento do 

currículo, isto é, itinerários formativos e trilhas de aprofundamento: 

Linguagem Aplicada; Lógica Aplicada; English Lab; Projeto de Vida e 

Tecnologia e Inovação.  A partir do ano que vem a parceria com a Tecnolokid 

(Escola de Tecnologia e Inovação) de Aracruz se amplia e a startup irá ser 

responsável também por implantar o Programa de Tecnologia e Inovação no 

Ensino Médio.

Esse programa terá os seguintes conteúdos para a 1º Série do Ensino 

Médio: Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo; Softwares e Aplicativos; 

Design Gráfico e Multimídia; Entretenimento e Games. Já na 2ª Série os 

conteúdos serão: Comércio e Serviços; Viagem, Turismo e Gastronomia; 

Agronegócios; Arquitetura e Construção. E, na 3ª Série os conteúdos 

trabalhados serão: Marketing Digital; Impacto Social e Sustentabilidade; 

Saúde e Bem-Estar Esporte e Cultura. Desde a 1º Série os estudantes irão 

trabalhar o Projeto Startup.



Seu filho conectado 

com o futuro
Ensino
Fundamental

e Médio

99699-0953

Em todo Ensino Médio
Para pagamentos de mensalidade 

até dia 05 de cada mês

15% 
desconto

tecnolokid.com.br
Escola de tecnologia e Inovação

+

+
+

Cursos

Prova online ou presencial,

(27) 3302-8037

/f
a

a
cz

@
fa

a
cz

2022

+
AGENDADO

www.faacz.com.br

você escolhe!

Agende sua prova 

(27) 99719-4863

8 EM PAUTAAno 14 - nº 40 - 2º Semestre 2021


	1: capa_e_p8
	1: paginas 2 e 7
	1: paginas 6 e 3
	1: paginas 4 e 5
	1: paginas 4 e 5
	1: paginas 6 e 3
	1: paginas 2 e 7
	1: capa_e_p8

