
 

DATA: 26 / 10 / 2020 EDIÇÃO 1 
  

PÁGINA 1 

JORNAL COLÉGIO UNITAU 
                                 

NOVO ENSINO MÉDIO 

PROJETO DE VIDA 
POR QUE ELE É TÃO IMPORTANTE? 

 

 

PROJETO DE VIDA  

 Projeto de vida 
Carro forte do 

Novo Ensino Médio 
Estou muito feliz porque em 2021 teremos  a 

disciplina Projeto de Vida em nosso Colégio, 

pois sempre tive como meta esse Projeto.  

A vida é  feita de escolhas e estas quando bem 

feitas nos levam ao sucesso.  

Creio que os jovens sonham e se preocupam sim 

com seu futuro, mesmo parecendo que não estão 

nem aí, as vezes são atropelados pela 

necessidade de escolher  de  forma abrupta uma 

determinada profissão. Com isso, entendo que 

um  Projeto de Vida deva ser construído desde 

criança, pois elas tem angústias, inseguranças e 

precisamos levar isso em consideração, pois se 

trata de um assunto muito sério. 

Quando crianças sonhamos em sermos: heróis, 

jogadores de futebol, miss, modelo, general, 

Presidente da República, uma vez que há uma 

magia em cada um de nós, temos a possibilidade 

de sonhar e isto é magnífico e mágico. Por isso,  

este projeto terá  um alto valor diante dos 

discentes que terão que realizar  e colocar  em 

prática. Ajudar nossos alunos em suas escolhas 

fará uma grande diferença dentro de nossa 

Instituição,pois uma vez que achar uma 

profissão e colacá-la em prática leva tempo e 

amadurecimento, por isso a grande importância 

do Projeto de Vida.  

“É  extremamente importante ressaltar que a 

profissão não é apenas uma ocupação do ser 

humano para afugentar o ócio”, mas a 

possibilidade de exercer as diversas dimensões 

do ser humano como cultura, a arte, as 

linguagens,  Tecnologias e seus lindos sonhos. 

Assim entendo que com a disciplina Projeto de 

Vida contribuiremos para um novo cenário 

educacional, que gerará uma série de resultados 

positivos para jovens que estão sob nossa 

responsabilidade. 

PAULA PAIXÃO 

Coordenadora Pedagógica   oÉ extremamente 

 
 

Adolescência é uma fase de amadurecimento, fase fértil do desenvolvimento humano para assentar 

metas em relação ao futuro. A adolescência é um período de autoanálise e de investigação, um 

período frutífero, conveniente e rendável para construção de projetos de vida.  

O projeto de vida é o que os adolescentes almejam, projetam e definem para si ao longo de sua 

trajetória. Entendemos que a escola deve contribuir para construção do projeto de vida dos 

estudantes, assegurando-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, 

permita-lhes definir seu propósito de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho como 

também quanto às escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos.  

Pesquisas nacionais e internacionais trazem dados que reconhecem e reforçam a importância e os 

de o jovem construir um projeto de vida positivo, beneficiando sua qualidade de vida no âmbito 

pessoal e coletivo.  

Para os adolescentes em idade escolar, o projeto de vida aflora como oportunidade, contribuindo 

para inclusão social e melhoria de qualidade de vida, resultando na possibilidade de ascensão social 

(MARCELINO et al., 2009)  

Segundo Damon (2009), um dos maiores estudiosos da área, a possibilidade do jovem projetar-se e 

pensar em si no futuro pode trazer benefícios como: conquistar a felicidade, realizar-se pessoalmente 

e profissionalmente, empoderar se no contexto da social contemporâneo e adquirir resiliência para 

momentos adversos do contexto globalizado.  

Estudos na área comprovam que adolescentes que têm projetos de vida são mais felizes e menos 

propensos a se envolverem em comportamentos de risco típicos da adolescência, sendo, portanto, 

um indicador de prosperidade e bem-estar. Segundo Damon (2009) ter um projeto de vida pode 

gerar uma série de resultados desejáveis, como um compromisso moral, comportamento pró-social, 

realização e autoestima elevada.  

É um desafio e uma tarefa importante das escolas de ensino médio na atualidade de se constituírem 

em uma referência para que os jovens possam ter acesso a reflexões, informações, habilidades e 

competências, que são dimensões importantes para a construção dos seus projetos de vida.  

Vamos juntos pensar e construir esse propósito?  

Profa. Dra. Adriana Leonidas de Oliveira  

Departamento de Psicologia da Universidade de Taubaté  

 
Sugestões de leitura:  

DAMON, W. O que o jovem quer da vida? Como pais e professores podem orientar e motivar os adolescentes. São 

Paulo: Summus. 2009.  

MARCELINO, et al. Representações Sociais do Projeto de Vida entre Adolescentes no Ensino Médio. Revista 

Psicologia Ciência e Profissão, v.29, n.3, 2009, p. 544-55 

A força de um projeto está na equipe que acredita no 

coletivo 



DATA: 26  / /  DIA  / /  EDIÇÃO 1 

JORNAL 

COLÉGIO 

UNITAU 

 

PÁGINA 2 

importante ressaltar que o trabalhPauolao 

Paula  não é apenas uma ocupação do ser 

humano para afugentar o ócio. Trabalhar não é 

somente sentir-se útil, mas é a possibilidade de 

exercer as diversas dimensões do ser humano, 

como cultura e sonho.  

O trabalho expressa a própria dignidade do ser 

humano e garanti a sobrevivência a gente é 

criança sonha ser herói, joga fantasia, do 

pensamento mágic o 

THAIS LIANE ROSA  

Coordenadora Pedagógica do Ensino 

Fundamental e Educação Profissional 

 

A feira de ciências como 
ferramenta educacional 
 
A Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 
promove, entre os dias 29 e 30 de outubro, esse 
ano de forma remota, a 27ª Feira de Cultura, 
Ciências e Tecnologia. 
Trabalhos foram desenvolvidos nas áreas de: 
Análises Clínicas, Informática e Mecatrônica. 
O evento tem como principal objetivo divulgar os 
trabalhos realizados pelos alunos, sob orientação 
dos professores da Educação Profissional do 
Colégio. 
O desenvolvimento dos projetos possibilita ao 
estudante um primeiro contato com a criação, o 
desenvolvimento e a preparação para uma 
apresentação e diversas habilidades são 
trabalhadas fora do ambiente comum de sala de 
aula. 
Isso faz com que os jovens desenvolvam 
competências que possibilitem estes a serem 
cada vez mais criativos, idealizadores e 
empreendedores. 
Sendo assim, a nossa feira de ciências em 
especial, é um evento capaz de ampliar o 
repertório de aprendizagem do aluno além de 
estimular o trabalho cooperativo e à formação de 
atitudes do fazer científico. 
 

 

NESTA EDIÇÃO 

ORIENTAÇÃO 

VOCACIONAL  

 ENSINO MÉDIO  

 

 
Escolha Profissional  

REFLEXÕES  

AS ESCOLHAS FAZEM A DIFERENÇA  

Frente essa complexidade a Escola 

disponibiliza para os alunos interessados do 

terceiro ano do Ensino Médio um trabalho grupal 

de Orientação Profissional que objetiva favorecer 

esse processo de escolha. O trabalho realizado 

com os alunos é predominantemente reflexivo, 

objetiva levá-los observarem os diferentes 

aspectos da escolha profissional, e 

principalmente a se responsabilizarem por 

explorar esses aspectos com independência.  

O trabalho avança sobre temas como as 

influências envolvidas no processo de escolha, o 

autoconhecimento, o conhecimento da realidade 

socioprofissional e escolar. Estimula-se o aluno 

dispensar especial atenção a percepção de suas 

características pessoais: personalidade, 

interesses, gostos, habilidades, valores etc. Esse 

autoconhecimento é importantíssimo para que a 

escolha da profissão esteja em consonância com 

ele, ampliando assim as possibilidades de 

LAUDENIR DA SILVA 

PSICÓLOGO ESCOLAR 

 

A escolha profissional é um 

desafio que afronta os adolescentes 

principalmente durante o Ensino 

Médio. Solicitados pela família e pelos 

amigos a responder essa questão muitas 

vezes se sentem perdidos por não terem 

uma estratégia para alcançar essa 

resposta. Frente à angústia de não ter 

ainda uma resposta podem tentar 

encontrar uma solução rápida para se 

livrar desse sentimento, seguindo a 

opinião de um terceiro ou fazendo a 

escolha baseada em um único fator, por 

 

MARIANA ARANHA DE SOUZA 

Coord. dos Cursos de Esp. em Psicopedagogia e 

Gestão Esc. da Universidade de Taubaté 

 

Metodologias Ativas de 
Aprendizagem 
 
Muito se tem falado sobre Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Mas você já parou para pensar no que são 
essas metodologias e no que significa usá-las na sua 
escola? 
Para compreender o que são Metodologias Ativas de 
Aprendizagem, é preciso, compreender o que é método, o 
que é aprendizagem e o que é aprendizagem ativa. 
Método, do grego meta, significa “atrás, através e hodós, 
caminho”. Método, nesse sentido, diz respeito à noção de 
caminho a ser seguido para se chegar a um determinado 
lugar.  Ter clareza de onde se quer chegar e em quais 
condições, auxilia a escolha do caminho mais apropriado. 
Aprendizagem é o elemento central da escola: alunos, 
professores e toda a comunidade educativa se unem com o 
propósito de possibilitar as melhores estratégias para que os 
estudantes possam aprender a cada experiência e todos os 
dias. 
Quando falamos em aprendizagem ativa, entendemos que é 
uma proposta que impulsiona tanto os professores quanto os 
alunos a compreenderem os objetos de ensino. É uma 
possibilidade de se movimentarem intelectualmente, 
compararem diferentes conceitos, analisarem sob diferentes 
pontos de vista, usarem diferentes estratégias e recursos e 
aplicarem o que aprendem, em diferentes momentos e 
contextos, nos mais diversos âmbitos sociais. 
Trabalhar com Metodologias Ativas de Aprendizagem 
implica decidir por “no more passive students”, ou seja, “não 
mais estudantes passivos”. Significa planejar ações para que 
todos os membros da escola estejam a favor de uma 
aprendizagem com mais sentido para os alunos, para os 
próprios professores e para toda a comunidade educativa. 
Significa compreender que a educação transforma a nós 

mesmos e ao mundo a nossa volta. 
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exemplo, escolher só considerando o 

fator remuneração Fazer a escolha de 

uma carreira profissional é uma tarefa 

complexa que se dá ao longo da vida, 

há muitos fatores a serem observados, 

exige trabalho e disponibilidade de 

tempo de quem escolhe, além disso, 

envolve certa imprevisibilidade porque 

o futuro nos é desconhecido. O 

adolescente precisa aprender na prática 

a escolher e sustentar sua escolha. 

Paralelo a isso também existe uma 

aprendizagem dos pais, a de reconhecer 

que seus filhos não são mais crianças e 

nem são propriedade deles, mas 

pertencem a sociedade e vão seguir 

uma trajetória singular que muitas 

vezes não representa o desejo dos pais. 

As influências externas na 

hora de escolher uma profissão são 

inevitáveis, não podemos tomá-las de 

imediato como boas ou más, elas são 

benéficas quando se tem consciência 

delas e são colocadas ao favor de quem 

escolhe. No trabalho de Orientação 

Profissional busca-se que os alunos 

percebam essas influências tenham 

uma posição de independência sobre 

elas. 

Estimula-se o aluno dispensar 

especial atenção a percepção de suas 

características pessoais: personalidade, 

interesses, gostos, habilidades, valores 

etc. Esse autoconhecimento é 

importantíssimo para que a escolha da 

profissão esteja em consonância com 

ele, ampliando assim as possibilidades 

de satisfação. 

 
Atenção! Nosso projeto já começou! Bora lá ser feliz! 

 
 Alunas do Ensino Médio e Técnico participando do Congresso 
Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
(Cicted). 

satisfação. 

Tão importante quanto o 

autoconhecimento é o conhecimento das 

profissões e do mercado de trabalho, pois de nada 

adianta só se conhecer bem e não ter uma noção 

mais realista de onde se encaixar. Nesse sentido 

estimula-se aos alunos que façam uma intensa 

pesquisa sobre o cotidiano das profissões de 

interesse, principais atividades desenvolvidas, 

possibilidades de atuação, as características dos 

cursos de formação, como duração, instituições 

disponíveis, custo etc. 

Ao final do processo de escolha o aluno 

pode relacionar os frutos do seu trabalho de 

pesquisa e caminhar para uma definição. Espera-

se assim que o aluno possa fazer uma escolha 

mais fundamentada e satisfatória para sua vida 

profissional.  

“Tão importante quanto o 

autoconhecimento é o 

conhecimento das profissões e 

do mercado de trabalho...” 

 

 

   

ISABEL CRISTINA DELGADO 
PROFESSORA DE GEOGRAFIA 

 

Sou Isabel Cristina (Belita). 

Professora de Geografia, formada em 

1984, na extinta Faculdade “Auxilium” 

de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, 

onde também, lecionei nos anos de 

1985 e 1986, até passar no concurso da 

secretaria estadual de educação e 

ingressar como professora efetiva em 

Caçapava, em 1987. Conclui minha 

especialização em Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Industriais  e  

Urbanos em 2005 e o mestrado em 

Ciências Ambientais em 2007. 

Trabalhei na rede pública estadual até 

2016, quando chegou a tão sonhada 

aposentadoria. 

No Colégio Unitau, ingressei 

em 2003 após ser aprovada no primeiro 

concurso realizado pela instituição. 

Minha caminhada, como a de  

muitos, para não dizer todos os meus colegas, tem sido 

marcada por muita dedicação, superação, sempre 

buscando os melhores caminhos para ajudar o aluno na 

sua busca pelo conhecimento e desenvolvimento. 

Assisti e vivi as grandes mudanças na educação do país; 

algumas muito boas, outras nem tanto. Especialmente 

nesse ano de 2020, precisamos nos reinventar a cada dia 

para cumprirmos os objetivos estabelecidos no início do 

ano. Mas em todos os momentos, nunca perdi de vista a 

responsabilidade que pesava e pesa sobre mim e 

também a alegria de poder participar de alguma  

maneira da vida de centenas, ou até milhares de pessoas. 

Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre olhava 

para o objetivo que os alunos almejavam atingir e me 

perguntava como poderia fazer o melhor para que esse 

objetivo fosse alcançado. Espero ter conseguido, de 

alguma forma. 
A convivência com os adolescentes sempre foi 

uma motivação também. Eles nos ajudam a manter a 

mente jovem. 

Só peço a Deus que continue me dando saúde e 

discernimento para cumprir os anos que ainda me faltam 

para que, definitivamente, eu possa desfrutar minha 

aposentadoria definitiva. 

Só tenho motivos de agradecer a Deus por tudo 

o que vivi até aqui. 

Deus abençoe a todos!!! 

Trajetória Profissional 
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DESAFIOS  DO PROTAGONISTA JUVENIL 

JUVENTUDE, PROJETOS DE VIDA E ENSINO 

MESTRANDA MARCIA ELIZA DE 

GODOI DOS SANTOS  

PROFA. DRA. ADRIANA 

LEÔNIDAS DE OLIVEIRAS 

  Diante dos desafios da sociedade 

globalizada que diretrizes e pressupostos 

devem guiar a prática educativa? Que 

objetivos educacionais devem ser 

estabelecidos para educação? Que 

preparação os alunos devem ter para uma 

vida promissora? Essas questões sugerem 

pontos de discussão para o “fazer” 

pedagógico. 

  Segundo Paulo (1981), as incertezas com 

as quais vivemos desencadeiam 

movimentos que visam minimizar as 

desigualdades e estimulam uma ação que 

favoreça o protagonismo da sociedade. A 

educação é chamada a participar dessa 

corrente, reinventando-se através do 

confronto com a realidade, e o no centro 

desse contexto está a premissa da ação 

educativa em prol dos jovens. 

  Para Rodrigues (1999), a educação, é 

acima de tudo, o desenvolvimento de 

potencialidades, e seu papel social no 

cenário contemporâneo está o de 

encaminhar as gerações futuras para 

apropriação de conhecimentos que 

permitam aos sujeitos uma melhor e mais 

sólida compreensão da realidade. Uma 

educação compromissada com a 

emancipação e com a qualidade de vida. 

  Marques (1993) defende que a educação 

escolarizada é como um processo de 

aprendizagem coletiva assumida por 

grupos específicos na dinâmica social. 

  Rodrigues (2011) ressalta que, o ser 

humano é essencialmente incompleto, a 

condição humana no homem não é um 

dado meramente biológico, mas um 

patamar da existência a ser conquistada.  

  

Segundo a autora, a escola no contexto da 

atualidade, precisa garantir a todos e a cada 

um dos envolvidos seu papel e sua função no 

âmbito social e possibilitar a participação em 

um espaço real de aprendência e de interação 

social e cultural. 

Segundo Damon (2009), ter projeto de vida é 

identificar metas, antes de estabelecê-las, a 

partir da convivência e da participação 

coletiva em diferentes locais: escola, 

trabalho, família, comunidades e outros. 

Contudo, o que é o projeto de vida para 

nossos jovens? 

Projeto de vida permite ao jovem, 

compreender suas escolhas no presente, 

norteando e justificando suas ações futuras. 

Damon (2009) destaca que o projeto de vida 

precisa ser significativo para o jovem. 

Maia (2011) traz a narrativa que os projetos 

são realizados em decorrência das 

experiências vividas pelos sujeitos, longe de 

serem simplesmente naturais ou inerentes a 

esses atores.  

Korman Dib e Castro (2010) apontam que o 

projeto de vida individual ou no coletivo, no 

contexto atual globalizado, encontra seu 

significado no modo de viver dos indivíduos 

em sociedade e de sua relação com o meio. 

Daí a necessidade de buscar a formação plena 

do adolescente, com olhar no contexto real e 

no desenvolvimento social globalizado, 

fatores relevantes para o empoderamento e 

emancipação dos jovens.  

O Jovem está em processo de construção de 

sua identidade pessoal e social. Nesse 

processo, o contexto escolar mostra-se 

relevante na medida em que proporciona 

elementos cognitivos, emocionais e 

relacionais que fazem parte desse momento 

de definição de projeto de vida. 

Considera-se que a escola é uma instituição 

onde o sujeito passa grande parte da sua vida, 

onde ocorrem trocas de experiências 

significativas, proporcionando diferentes sa- 

 

  

beres. Acredita-se que ela possa contribuir para 

construção de projeto de vida de jovens 

promissores. 

Há estudiosos que apontam que a adolescência é 

uma fase de amadurecimento, fase fértil do 

desenvolvimento humano para estabelecer 

metas em relação ao futuro. 

Para Almeida et al. (2004), a adolescência é uma 

fase de transição, a qual significa reedificar o 

passado e engendrar projetos para o futuro.  

Para Damon (2009), a adolescência é um 

período de autoanálise e investigação, um 

período frutífero, lucrativo, conveniente e, 

portanto, rendável.   

A construção do projeto de vida contribui para 

que os jovens considerem seu futuro com 

aspirações nobres, para além de identificar e 

estabelecer simples metas. Os objetivos pessoais 

devem caminhar para além do “eu”, servindo a 

coletividade, contribuindo para transformação 

da sociedade.  

Para tanto, se dá a notabilidade da construção de 

projeto de vida e portanto, o compromisso com 

a formação plena do alunado. Conclui-se que, há 

uma necessidade de buscar uma educação 

emancipadora, por meio de visão 

crítica/reflexiva, uma educação como 

ferramenta para formação integral do jovem, na 

busca da transformação de uma sociedade. 

 

ROTINA 

É tempo de diálogo e 

esperança! 
Veio a pandemia do Covid e agora? 

FELÍCIO MURADE 

PROFESSOR 

O lar virou escola, filhos em casa, acompanhamento dos estudos. 

Socorro, eu quero um professor! Calma, o que parece confuso é uma 

bela oportunidade para se colocar no lugar do outro: o professor.  

Nós, os professores, continuamos exercendo o papel de ensino, só 

que com aulas e atividades remotas. Então, os pais têm o papel de 

acompanhar, incentivar e controlar. O primeiro passo é estabelecer 

horário de estudos – o mesmo da escola, incentivar os resultados 

positivos, controlar os horários de games e brincadeiras, organizar a 

Alunas do curso de Análises Clínicas 
apresentando trabalho sobre o sistema 
digestório na Feira de Ciências, Cultura e 
Tecnologia. 
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rotina do lar no mesmo ritmo cotidiano antes da pandemia. Enfim conviver e entender que neste 

momento os laços familiares podem ficar mais intensos e desfrutar do prazer de estar todos 

juntos em casa.  

Não sei como ajudar meu filho. Calma, a escola e os professores estão prontos para ajudá-lo. 

Seja franco, fale das suas dúvidas e angústias, busque orientação, tenha a consciência de que 

você é pai, mãe que estão apoiando seu filho e o professor no importante papel de ensinar. 

Sabemos que tudo isto gera angustia e ansiedade. O Portal BHAZ publicou, em matéria sobre 

medo, angústia e ansiedade, 7 dicas para ficar bem. Elas são válidas para pais, alunos e 

professores:  
 

1. Mantenha uma rotina!  
2. Converse com as pessoas por telefone ou por vídeo-chamada, para oferecer ajuda, mas 

também receber ajuda”. 
3. Faça da casa um lar – um espaço para curtir parte da vida nela.  
4. A arte é companheira: leia livros, assista filmes... faça atividades lúdicas juntos 
5. Limite o acesso às informações negativas 
6. Tenha benevolência e empatia – se esforce para viver bem. 
7. Reflita sobre sua vida. 

Enfim, busque ajuda, estabeleça o diálogo com amigos, familiares, professores e quem mais 

confiar. Conte com o Colégio UNITAU na missão de educar seu filho. Tenha esperança, pois 

estamos juntos. Apesar da pandemia, é tempo de ser feliz! Já dizia o poeta Thiago de Mello: 

“Faz-se escuro, mas eu canto, porque a manhã chegará!” 
 

Portal BHAZ - https://bhaz.com.br/2020/03/26/saude-mental-pandemia/#gref  

 

 

 

INTEGRAL 

PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 
 

PAULO JUNIOR 
PROFº. DE MATEMÁTICA 

Temos dois projetos na escola que 

norteiam os dois pilares mais importantes da 
Formação Básica Geral de nossos estudantes - 

Língua Portuguesa e Matémática  -  parte 

obrigatória da Base nacional Comum 
Curricular.  

O ALPHÊNIX é um projeto que foi 

desenvolvido, no Colégio Unitau, para a 
formação de um grupo de estudos de 

matemática. Tem por objetivo desenvolver o 

raciocínio lógico, aprender como tra-balhar 

em grupo, praticar jogos matemáticos para 
resolver problemas, aprender a utilizar as 

ferramentas tecnológicas matemáticas, ver a 

aplicação dessa disciplina nas diversas 
profissões do mercado de trabalho e trabalhar 

questões da OBMEP (Olímpiada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas e Privadas). 
As aulas são semanais e as turmas são 

separadas pelos níveis da OBMEP, para que 

as aulas sejam adaptadas para cada idade e 

nível de escolaridade. Este projeto é 
desenvolvido no Ensino Fundamental.  

 

  
BERTA BEZNOSAI HENCHTMAN 
PROFª. DE LÍNGUA PORTUGUESA 

As aulas relacionadas ao Plantão de 

Redação do Ensino Médio estão sendo 
ministradas, desde o início do ano, e destinam-se, 

especificamente, à elaboração de textos voltados 

ao ENEM. Nesse sentido, estão sendo 
trabalhadas as cinco competências exigidas, 

quais sejam: 

1. Demonstrar domínio da norma padrão da 

língua escrita; 
2. Compreender a proposta de redação e 

aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para desenvolver o tema 
dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo; 
3. Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de 

vista; 
4. Demonstrar conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários 

para a construção da argumentação; 
5. Elaborar proposta de intervenção para o 

problema abordado, respeitando os 

direitos humanos. 

Tais competências envolvem aspectos de 
natureza linguística, cognitiva, pragmática e 

cultural. Um destaque a ser dado em todas as 

aulas diz respeito à proposta de intervenção, já 

que sem a qual o aluno poderá ter o seu texto 
desclassificado. As aulas acontecem por meio de 

slides interativos e aulas dinâmicas. As redações 

são postadas via classroom, no qual também são 
encontradas as propostas, são corrigidas via 

google form e direcionadas para o e-mail de cada 

aluno por esse mesmo aplicativo. As redações são 

enviadas com a sua devida correção acompanhada 
de seus respectivos comentários. 

 LUCIANA REZENDE PAVANITTO 
PROFª. DE BIOLOGIA E COORD. DO CURSO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Trabalho no Colégio Unitau desde 1996 e já 
passei por todos os segmentos deste colégio: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino 

Profissionalizante, atualmente sou Coordenadora e 
professora do Curso Técnico em Análises Clínicas e 

professora do Ensino Médio na disciplina de 

Biologia. Passei por muitas mudanças dentro do 

Colégio e posso dizer que nestes anos todos que 
vivenciei altos e baixos da nossa história, o Ensino 

Profissionalizante  sempre foi um pilar,  pois possui 

uma estrutura técnica bem consolidada e tem ao 
longo destes anos um histórico de formação de 

profissionais exemplares, sejam para atuar 

diretamente no mercado de trabalho ou  para seguir 
com seus estudos nas áreas escolhidas com grande 

sucesso, costumo dizer que o aluno do curso técnico 

formado em nosso colégio tem uma identidade, uma 

marca que se expressa na sua atuação profissional ou 
acadêmica futura. Nossos cursos procuram preparar 

o indivíduo para lidar com a realidade de uma 

sociedade desenvolvida tecnologicamente. 
Buscamos embasar nossos alunos para se tornarem 

cidadãos inseridos na realidade atual.  

Enfim, está é uma pequena perspectiva do 

Ensino Profissionalizante que nosso Colégio tem a 
oferecer, se você quer alavancar seus sonhos e 

construir um projeto de vida profissional venha fazer 

parte da nossa história 

http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
https://bhaz.com.br/2020/03/26/saude-mental-pandemia/%23gref
http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
http://mentorweb.unitau.br/unitau/procsel/processoseletivo.do?evento=iniciar&concursoID=251
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TRANSFORMAÇÕES 

BORA SER FELIZ 

ANDRÉIA MARIA DE ANDRADE SANTOS 

DIRETORA 

      Estamos conquistando a cada dia uma escola  cheia de 

novidades para que nossos alunos cresçam em conhecimento, 

atitudes, valores, ética e que possam ser  felizes. 

      A nossa equipe está pensando em uma escola que converse com 

a realidade atual e com os caminhos que os nossos estudantes de 

hoje pretendem seguir. Pensamos em uma escola em que os 

estudantes aprendam o que é essencial para o trabalho e para a vida 

em sociedade. 

      Uma escola, em que o jovem aprenda a fazer escolhas conscien- 

tes e responsáveis, de acordo com seus talentos, sonhos,  metas e seu 

Projeto de Vida. 

      Estamos aqui para apoiar o protagonista juvenil. O aluno passará a 

ser o protagonista de sua própria história. Será fácil? Logicamente que 

não, mas estaremos aqui para ajudá-los nesta nova etapa. 

      Todos sabemos que o mundo mudou e o ensino precisa passar por 

mudanças e muitas transformações. Já  estamos fazendo parte dessa 

Transformação. 

      Não se esqueçam de participar ativamente de nossa Feira de 

Ciências, Cultura e Tecnologia, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de 

outubro. Bora pra Feira. Bora ser Feliz... 

 

 
Drive-thru dia das crianças, ocorreu dia 09 de outubro, das 9h 

às 11h. 

Foram entregues kits com o convite para assistir ao teatro "Era 

uma vez!", encenado pelas professoras. 

Acesse o QRcode ao lado para ver o vídeo. 

JUNTOS SOMOS MAIS ! 

SOMOS UMA GRANDE EQUIPE – SOMOS UNITAU  

 

Parabéns professoras! Vocês são sensacionais! 


