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Fundação São João Batista tem 

novo diretor executivo

Nas últimas edições da Redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), o Centro Educacional de Aracruz (CEA) vem se 

destacando com notas acima da média nacional (588,74).  

Três ex-alunas do CEA são destaque 

na redação do Enem 2021
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FAACZ: Momento musical marca o início das 

aulas para veteranos dos cursos de graduação
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FAACZ realiza formaturas dos 
cursos de graduação
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Estudantes de Direito têm aula prática sobre 

Direito Ambiental nas ruas de Aracruz
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A presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi Cabral, apresentou o professor 

Mériton Soares da Silva como o novo diretor executivo aos conselheiros da FSJB durante 

Reunião Ordinária da Assembleia Geral realizada no auditório. A instituição é presidida por 

Celi desde 2006 e tem como mantidas a FAACZ (Faculdades Integradas de Aracruz) e o CEA 

(Centro Educacional de Aracruz).

O professor Mériton é colaborador da FSJB, desde julho de 2011, exercendo a função de 

docente na FAACZ nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Além de ser professor 

de Ensino Superior, Mériton é empresário e o convite para o cargo de diretor executivo se deu 

após a prestação de serviços de consultoria financeira. 

Perguntado sobre como será a sua gestão administrativa, o novo diretor executivo, disse: 

“Uma gestão participativa, com foco nos resultados para que a FSJB e suas mantidas 

possam cada vez mais prestar um serviço de qualidade a sociedade de Aracruz e região”.

Quanto ao futuro da FSJB e suas mantidas, FAACZ e CEA, o professor Mériton afirmou: 

“Temos grandes desafios, mas as expectativas são as melhores, pois a FSJB possui muita 

experiência no negócio de educação e suas mantidas são referências no nosso município e 

região”.

MINICURRÍCULO DO NOVO DIRETOR DA FSJB

Mériton tem experiência em gestão administrativa e contábil, graduado em Ciências 

Contábeis pela FAACZ e licenciado em Matemática, com especialização em Gestão 

Estratégica de Qualidade e em Docência do Ensino Superior, com mestrado em Ciências 

Contábeis, ênfase em Contabilidade Gerencial e Tributária. 

Atualmente, Mériton é professor universitário, diretor executivo e empresário do ramo do 

comércio. O novo diretor atuou como analista econômico financeiro na Fibria, atual Suzano 

Aracruz e como analista de controladoria sênior na Portocel, Terminal Especializado de 

Barra do Riacho.

2022 é um ano que promete muitas novidades na 

Fundação São João Batista (FSJB) e em suas mantidas: 

FAACZ e CEA. Em fevereiro, a presidente da FSJB, na 

Reunião Ordinária da Assembleia Geral, apresentou o 

novo diretor executivo aos conselheiros da instituição. 

Durante o ano, vamos estar informando para vocês outras 

novidades que os gestores e nossa equipe de professores 

estão organizando.

Por isso, se prepararem para conhecerem o universo 

educacional da FAACZ e do CEA. Em janeiro, a FAACZ 

realizou as Formaturas Simbólicas de Colação de Grau 

dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito 

e Engenharia Mecânica. Já para recepcionar os 

universitários veteranos no novo ano letivo a faculdade 

organizou um momento musical, no pátio principal da 

instituição. 

Os calouros dos cursos de graduação da FAACZ 

participaram de mais uma edição do Programa de 

Nivelamento da faculdade. As aulas mesclaram 

atividades presenciais e remotas. Com a intenção de 

demonstrar, aos estudantes do curso de Direito a relação 

entre o meio físico/natural e o ser humano, a aula de 

Direito Ambiental aconteceu nas ruas de Aracruz. 

Além disso, nessa edição do EM PAUTA você fica 

sabendo quais são os diferenciais dos cursos de 

Enfermagem e de Psicologia da FAACZ. Você encontra 

aqui também várias atividades e eventos realizados pelos 

professores do CEA com nossos alunos. Os estudantes do 

1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I estão vivendo uma 

experiência inovadora no Laboratório de Ciências da 

escola. 

Já os alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental do CEA 

puderam entender o funcionamento do Sistema Solar de 

forma lúdica. Na ocasião, a professora regente da turma 

utilizou biscoitos recheados, para que os pequenos 

pudessem entender as fases da Lua. Além disso, foram 

usadas uma lanterna para representar o Sol e duas esferas 

para a Terra e a Lua.

Para finalizar, nessa edição você conhece as ex-alunas 

do CEA que tiveram mais de 800 pontos na redação do 

Enem 2021 e a trajetória educacional da ex-aluna da 

escola que foi aprovada em primeiro lugar no programa de 

Residência Multiprofissional em Psicologia. Um abraço e 

boa leitura!

EDITORIAL

FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA

Ano 15 - nº 41 - 1º Semestre 20222

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:

faacz.com.br | cearacruz.com.br | fsjb.edu.br

facebook.com/faacz | facebook.com/ceaescola

facebook.com/fsjbaracruz

CENTRO EDUCACIONAL DE ARACRUZ

Fundação São João Batista tem 
novo diretor executivo

FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA



FUNDAÇÃO

SÃO JOÃO BATISTA

EM PAUTA 3EM PAUTA

Em janeiro de 2022, a FAACZ realizou as Formaturas 

Simbólicas de Colação de Grau dos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Mecânica. Familiares e 

amigos dos formandos prestigiaram as cerimônias que aconteceram 

no auditório/teatro Luis Soares Cordeiro, do Centro Integrado 

Sesi/Senai/IEL Sergio Rogerio de Castro, em Aracruz.

O grau foi concedido aos formandos dos cursos de graduação pela 

diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana  Recla Sarcinelli e na 

sua ausência pelo prof. Marcos Roberto Teixeira Halasz, nomeado 

pela Portaria FAACZ n.º 002/2022, de 26 de janeiro de 2022, para 

presidir as Formaturas Simbólicas de Colação de Grau da FAACZ.

“Não temos dúvida da importância do ensino superior no 

desenvolvimento das pessoas. Hoje, entregamos a sociedade de 

Aracruz e região novos profissionais comprometidos com o saber e 

com a ética que rege a profissão que resolveram abraçar. Além 

disso, um diploma faz toda a diferença na formação profissional 

como diferencial competitivo na hora de entrar no mercado de 

trabalho”, afirmou a diretora acadêmica da FAACZ.

A prof.ª Adriana continuou afirmando a relevância de um ensino 

de qualidade. “O ensino superior é a consolidação entre o amor pelo 

que gostamos de fazer, competência técnica, conhecimento 

científico e cuidado ético de todo profissional que tem em si um 

compromisso social. Afinal, investir na educação produz cidadãos 

mais atentos na melhoria da qualidade de vida de suas regiões. E, 

esse é um dos nossos compromissos enquanto FAACZ”, ressaltou. As 

Cerimônias Oficiais de Colação de Grau dos cursos de graduação da 

FAACZ aconteceram em dezembro de 2021, na quadra poliesportiva 

da faculdade e contou apenas com a presença dos formandos.

om a intenção de demonstrar, aos estudantes do 9º período do C curso de Direito da FAACZ, a relação entre o meio físico/natural 

e o ser humano, a aula de Direito Ambiental, ministrada pelo prof. 

Wagner Carmo, aconteceu nas ruas de Aracruz.

Os universitários, em meio à cena urbana, puderam refletir sobre 

quanto o ser humano, ao longo da história, criou bens materiais, 

valores, modos de fazer, pensar, perceber e interagir com os outros seres 

humanos e com o meio físico/ natural de forma que acabou por 

determinar os problemas ambientais que afligem a humanidade.

“Em regra, há um equívoco na definição e/ou compreensão acerca 

do que seja meio ambiente. Entrementes, o conceito de meio 

ambiente decorre das múltiplas relações entre os seres humanos e 

entre os seres humanos e o meio físico/natural. O meio ambiente, 

diferentemente dos elementos naturais que o constituem, depende da 

ação humana (meio social) para existir”, explicou o professor Wagner. 

Além disso, de acordo com o docente da FAACZ: “Logo, o meio 

natural e o meio social constituem uma unicidade indissociável, de tal 

forma que o ser humano é parte da natureza e parte da sociedade, e 

sendo o ser humano produtor de conhecimento, o seu 

desenvolvimento permite atuar e alterar as bases de sustentação do 

meio natural, modificando-o”, comentou.

Segundo Wagner, “a aula foi uma oportunidade para que os 

discentes observassem a ação antrópica no meio físico/natural, 

destacando as mazelas do crescimento urbano desordenado, a 

importância de políticas públicas voltadas para as áreas de resíduos 

sólidos e os desafios do desenvolvimento de cidades sustentáveis”.

FAACZ realiza formaturas dos cursos de graduação 

no auditório/teatro Luis Soares Cordeiro

Estudantes de Direito têm aula prática sobre Direito Ambiental nas ruas de Aracruz



Especial 
CURSO DE 

PSICOLOGIA

A Psicologia é uma área que sempre despertou muita curiosidade nas 
pessoas que buscam respostas sobre questões como: Por que alguém toma 
certas decisões? Como as pessoas lidam com as emoções? Por que alguém 
se comporta de uma determinada maneira?

Compreender o comportamento e a mente humana nunca foi uma tarefa 
fácil.  Atualmente, esse desafio tem se tornado ainda maior, uma vez que 
estamos vivenciando muitas transformações que impactam diretamente 
na forma como pensamos, nos comportamos, sentimos e tomamos 
decisões. Tais fatores podem gerar nas pessoas adoecimentos 
e a Psicologia é a ciência que procura entender o impacto 
dessas transformações nos fenômenos psíquicos e no 
comportamento humano. 

O psicólogo escuta com zelo profissional tudo o que o 
outro tem a dizer, observa como lida com as questões 
de sua história de vida e do dia a dia, e colabora para 
que seja possível encontrar caminhos para que o outro 
integre a sua história para contribuir com a melhoria de 
sua saúde mental e seu crescimento pessoal. 

Onde há pessoas e relações, pode haver o trabalho do psicólogo. 
Portanto, o estudante que opta pela formação profissional em Psicologia 
tem um vasto campo de atuação. O psicólogo pode atuar em instituições 
públicas e privadas em áreas como: Recursos Humanos, Esporte, 
Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Justiça, 
Psicoterapia, dentre outras. Pode atuar realizando ações e atendimentos 
individuais ou em grupo, bem como elaborar documentos psicológicos 
como parecer, relatório psicológico e laudo psicológico. 

Já há alguns anos, o cuidado em saúde mental vem, progressivamente, 
se emancipando de estereótipos como “quem vai ao psicólogo é porque é 
doido”. Desse modo, o mercado na área está muito aquecido, uma vez 
que, cada vez mais, o autocuidado tem sido uma estratégia incentivada 
para alcançar maior bem-estar e melhor qualidade de vida. 

Um exemplo muito claro ocorreu no primeiro ano da pandemia do novo 
coronavírus. Segundo o Portal de Notícias G1, em matéria publicada no 
dia 05 de outubro de 2020, o serviço de psicólogos foi o 2º mais 
procurado em todo o Brasil, tendo aumento de 400% na demanda de 
atendimento. Não apenas a demanda de Psicoterapia aumentou. 
Instituições públicas e privadas de setores variados têm aumentado a 
contratação desse profissional para qualificar ainda mais os trabalhos 
propostos pelas mesmas.

O psicólogo pode ingressar no mercado de trabalho, especialmente se estiver 
concorrendo a uma vaga em instituição privada, via contratação. Nesse caso, 
participa de um processo seletivo para as vagas, passando por etapas como 
entrevista, dinâmica de grupo, realização de testes psicológicos e provas. Cada 
contratante define se utilizará todos esses recursos ou apenas alguns deles. No 
caso das instituições públicas, a contratação também é uma forma de ingresso, 
no entanto, normalmente o interessado na vaga deve prestar concurso público, 
devendo ficar, portanto, atento às regras e conteúdos previstos no edital.

Formação profissional em 

PSICOLOGIA

MERCADO DE TRABALHO

O curso de 
PSICOLOGIA DA FAACZ

É importante reforçar que o aluno do curso de Psicologia da 
FAACZ provavelmente não encontrará dificuldades para 

passar  por etapas de contratação, uma vez que, ao longo de 
sua graduação, tem contato com diferentes áreas de atuação 

da Psicologia por meio de estágios obrigatórios que iniciam no 
3º módulo e finalizam apenas no 10º. Portanto, além de ter a 

oportunidade de aprimorar o seu aprendizado como psicólogo, 
também pode conhecer diferentes atividades que são desenvolvidas 

nos locais em que estagia. 

Os estágios obrigatórios que ocorrem desde o 2º ano do curso são um grande 
diferencial da graduação em Psicologia da FAACZ pois, além de possibilitar o 
desenvolvimento profissional, concentram-se também no desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias para execução das atividades como 
psicólogo nas mais diferentes áreas. 

Durante a sua formação na FAACZ, o nosso corpo docente irá lhe acompanhar 
em cada etapa do curso de Psicologia. Nossos professores irão lhe estimular 
no aprendizado e ajudar você na sua caminhada de formação profissional, por 
meio do conhecimento teórico e prático de conteúdos, práticas, competências 
e habilidades profissionais para você se tornar um profissional diferenciado, 
para ingresso no mercado de trabalho da área.

Conheça os motivos para cursar 

PSICOLOGIA NA FAACZ

GOSTOU? 
FALE COM NOSSA EQUIPE

(27) 99719-4863
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Ingressantes dos cursos de graduação da FAACZ 
participam de Programa de Nivelamento

FAACZ: Momento musical marca o início das aulas para veteranos dos cursos de graduação
s aulas presenciais da FAACZ para os veteranos dos cursos de A graduação começaram em fevereiro de 2022. Para recepcionar 

os universitários no novo ano letivo a faculdade organizou um momento 

musical, no pátio principal da instituição de ensino. Na ocasião, 

Farleyson das Neves Matos, da Escola Original Music de Aracruz, fez uma 

apresentação de música erudita ao violino. 

Em seguida, a diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Dr.ª Adriana Recla 

Sarcinelli, deu as boas-vindas aos estudantes e professores no novo ano 

letivo. “Estamos esperançosos com 2022. A nossa instituição voltou 

100% com as aulas presenciais. A FAACZ só tem vida com vocês, alunos 

e professores. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo com muita 

fé, força e ensino de excelência”, ressaltou a diretora.

Na ocasião, Adriana falou ainda sobre o novo Laboratório Maker, que 

será inaugurado em breve, e, será um espaço para que os universitários 

transformem a teoria em prática. “Esse espaço terá lousa digital com 

tudo que tem de melhor no mercado educacional. É um lugar onde 

criações e ideias podem ser construídas. Uma sala diferenciada e uma 

das primeiras que iremos fazer”, explicou Recla.

Logo depois, a presidente da Fundação São João Batista (FSJB), Celi 

Cabral, deu as boas-vindas aos universitários e docentes da FAACZ. 

“Enquanto mantenedora da FAACZ a Fundação não tem medido esforços 

para implantar tecnologias na instituição. Hoje, já oferecemos 

Biblioteca e Secretaria Digital, por exemplo. Estamos sempre buscando 

inovação no processo de ensino-aprendizagem de nossos alunos. Por 

isso, estamos felizes com o retorno de todos, professores e alunos”, 

afirmou Celi. 

A presidente da FSJB pediu ainda a todos para seguirem o Protocolo 

de Biossegurança para continuarmos a combater a pandemia da Covid-

19. “Ainda não estamos livres da pandemia, por isso, contamos com 

apoio de todos para que possamos continuar com nossas aulas 

presenciais. Além disso, queremos continuar levando a cada um de 

vocês, nossos estudantes, o conhecimento necessário à sua futura 

profissão”, pontuou Cabral.

C alouros dos cursos de graduação da FAACZ participaram de mais 

uma edição do Programa de Nivelamento da faculdade. O 

Nivelamento é uma atividade planejada, anualmente, para atendimento 

aos alunos ingressantes nos diversos cursos de graduação. 

As aulas de Nivelamento mesclaram atividades presenciais e remotas, 

utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem da faculdade, o FAACZ 

Virtual. O Programa de Nivelamento 

tem como estratégia, a oferta de aulas 

teóricas, com conteúdo básico das 

disciplinas de: Língua Portuguesa, 

Matemática (Lógica) e Tecnologias da 

Educação Aplicadas. 

Na disciplina de Língua Portuguesa, 

a professora Lidimara Soares Monteiro, 

trabalhou a parte de ortografia e 

principais erros de grafia, bem como a 

interpretação e produção textual. Já na 

disciplina de Matemática Básica e 

Lógica, o professor Patrik Borges do 

Nascimento Leal, abordou os conceitos gerais de Matemática do Ensino 

Médio de modo a preparar os alunos para o decorrer dos respectivos 

cursos superiores. 

Por fim, na disciplina de Tecnologias Educacionais Aplicadas, o 

professor Adriano Rui, apresentou a plataforma utilizada na faculdade, o 

FAACZ Virtual, bem como o Sistema Educacional e a Biblioteca Virtual, 

além de trabalhar alguns conceitos de microinformática (Excel, Word e 

Power Point), formulários e documentos online. 

Segundo a diretora acadêmica, prof.ª Dr.ª Adriana Recla Sarcinelli, o 

Nivelamento faz parte de uma política institucional para que os alunos 

possam aprimorar conhecimentos já obtidos, garantindo um maior 

aprendizado.

“A FAACZ tem procurado fomentar ações que contribuam para o 

desenvolvimento acadêmico de seus novos alunos e os cursos de 

Nivelamento vêm ao encontro dessa 

proposta. O nosso objetivo com esses 

cursos é que o estudante supere suas 

deficiências de formação já no início da 

vida acadêmica”, pontuou Adriana.

De acordo com o coordenador de 

ensino, pesquisa, extensão e pós-

graduação da FAACZ, professor Dr. 

Marcos Halasz, “dentre as diversas 

vantagens do Nivelamento destaco o 

estímulo ao acadêmico na percepção da 

relevância de revisar os conteúdos 

estudados no Ensino Médio, visando o 

maior  aprove i tamento no curso 

superior”, salientou o docente.

Além disso, segundo o prof. Marcos: “O Programa de Nivelamento 

visa suprir dificuldades de conhecimentos básicos, nas disciplinas 

apresentadas, que possam interferir no desempenho do acadêmico ao 

longo do curso além de proporcionar ao nosso ingressante uma maior 

facilidade no entendimento das tecnologias educacionais, que serão 

utilizadas por eles durante sua vida acadêmica”, afirmou.



Especial

Curso de

ENFERMAGEM

Hospitais Gerais e Especializados;
Clínicas de Saúde;
Planos de Saúde;
Unidades Básicas de Saúde;
Ambulatórios de Saúde;
Emergência/Resgate;
Atendimento Domiciliar e Familiar - Home Care;
No Dep. Médico de escolas, clubes esportivos e empresas;
Instituição de Ensino Superior e Técnico;
Institutos de Pesquisas;
Consultoria e Auditoria.

Em sua essência e especificidade o curso de Enfermagem da FAACZ visa o cuidado 

ao ser humano, transformando o processo saúde-doença-saúde e desenvolvendo 

atividades de prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da 

saúde, atuando em equipes em todos os níveis de organização dos serviços de 

saúde. 

O curso é na modalidade presencial e ao final de cinco anos, com tempo adicional de 

integralização autorizado pelo MEC, o estudante receberá o título de Bacharel em 

Enfermagem. No decorrer do curso, o discente em Enfermagem será preparado para 

atuar de forma ética e humanizada na arte do cuidado aos pacientes, e ainda, 

promovendo ou restabelecendo a saúde do indivíduo, como também, de sua 

coletividade. 

Na matriz curricular do curso há 56 (cinquenta e seis) disciplinas, tais como: 

Anatomia, Biologia Geral, SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem), 

Semiologia e Semiotécnica Aplicada à Enfermagem, Saúde Coletiva, Saúde da Mulher 

e da Criança, Terapia Intensiva, Estágio Supervisionados, dentre outras.

A área da saúde esta vivenciando um crescimento no mercado de trabalho. Para 

quem escolhe a Enfermagem, as perspectivas de crescimento quanto ao mercado 

de trabalho são promissoras. O cenário propício também se justifica quando 

percebemos que o campo de trabalho de um enfermeiro vai muito além de 

estabelecimentos de saúde. 

Ao investir em qualificação, você se credencia a concorrer a vagas em vários 

nichos da área da Saúde. Além disso, mediante as epidemias e agravos que o país 

enfrenta, aqui cita-se a da Covid-19, a promoção da Saúde vem merecendo 

especial atenção dos governos, que também investem em Programas de Saúde da 

Família, cujas equipes são compostas por esses profissionais.

Durante a sua formação na FAACZ, o 

nosso corpo docente irá lhe acompanhar 

em cada etapa do curso de Enfermagem. 

Nossos professores irão lhe estimular no 

aprendizado e ajudar você na construção 

de um raciocínio lógico, crítico e com 

atitude investigativa para o embasamento 

de suas futuras atividades profissionais.

O CURSO DE ENFERMAGEM 

Como está o mercado de trabalho 
na Enfermagem? 

Quais são as tendências e as 
principais atuações?

RAZÕES PARA FAZER O CURSO DE ENFERMAGEM DA FAACZ 
ACOMPANHAMENTO

Atividades práticas, simuladas em laboratório, desde os primeiros semestres;

Práticas supervisionadas/estágio em hospitais e unidades de referência aracruzense;

Iniciação Científica e Projetos de Extensão na comunidade;

Cursos/conversas com profissionais de referência;

Laboratórios de Enfermagem;

Professores mestres e doutores com vasta experiência profissional;

Formação de enfermeiros éticos, reflexivos, líderes, 

comprometido com sua profissão, etc.  

Alguns locais de 
atuação do profissional

+
+

++

+

(BACHARELADO)

Enfermeiro Pediatra;
Enfermeiro Médico Cirúrgico;
Enfermeiro Obstetra;
Enfermeiro de Resgate;

Enfermeiro do Trabalho;
Professor;
Pesquisador.

Algumas especialidades 
de atuação

EM PAUTA6
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Sabrina Efigenia de Morais, 
de 18 anos, também concluiu em 2021 o 
Ensino Médio no CEA. Para ela, foi uma 
alegria abrir o site do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep)/Enem para 

conferir a nota e ver que havia feito 860 
pontos na redação.

“Quando cheguei no CEA, não sabia 
e nem tinha ideia de como escrever 
uma redação. Lembro até hoje que 

na minha primeira tentativa tirei 
zero. Porém, depois de três anos de 

Ensino Médio, em meio a 
pandemia, me dediquei em casa e 

na escola e foi aí que consegui 
crescer muito rápido. Além disso, 
saber que depois de tantos altos e 
baixos tirei uma nota tão alta, me 
sinto realizada e muito grata ao 
meu ensino, no qual o CEA faz 

parte”, afirmou Sabrina.

Maisa Mayara Almeida
de 19 anos, concluiu o Ensino Médio no 

CEA e conquistou, em 2021, 860 pontos 
na redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio. Atualmente, a ex-aluna do CEA 
aguarda o resultado do curso de 

Meteorologia na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

O Exame Nacional, sobretudo a 
redação, sempre trazem muita 

pressão e dúvidas quanto à 
execução. Contudo, graças aos 

conhecimentos obtidos nas aulas 
de Produção de Texto pude 
organizar melhor os meus 

argumentos e ficar mais tranquila 
ao redigir a dissertação 

argumentativa. Com o resultado 
obtido, me sinto mais tranquila a 

decidir o melhor caminho que devo 
seguir agora”, comentou Maisa.

Letícia Santana Lucas, 
de 18 anos, alcançou 960 pontos/nota 
e foi aprovada em 4º lugar no curso de 

Ciências Biológicas da Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela 
concluiu em 2021 o Ensino Médio.

 
“A disciplina de Produção de Texto me 
ajudou bastante no meu processo de 

aprendizagem para escrita da 
redação. Faço parte de um histórico 

escolar proveniente de escola pública. 
E, por isso, não tinha aulas 

específicas de redação. Foi quando, 
ao ingressar no CEA, que tive a 

oportunidade de aprender tudo sobre 
redação. Com a ajuda da professora 
de redação, ao receber os feedbacks 

após cada produção textual, eu 
anotava os meus erros no caderninho 

e todas as dicas que ela me dava. 
Com isso, consegui avançar. Sai de 
400 pontos e atingi a nota 1000 em 
uma de suas propostas de redação”, 

ressaltou Letícia.

Nas últimas edições da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Centro 
Educacional de Aracruz (CEA) vem se destacando com notas acima da média nacional 

(588,74). No Enem 2021, três ex-alunas – Letícia Santana Lucas, Sabrina Efigenia de 
Morais e Maisa Mayara Almeida Lucas – obtiveram respectivamente, 

notas 960, 860 e 860 pontos na Redação.

Enem 2021: Três ex-alunas do CEA são destaque 
na redação com notas que chegam a 960 pontos
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Ex-aluna do CEA é aprovada em primeiro lugar no programa 
de Residência Multiprofissional em Psicologia 

Lúdico: Com biscoitos recheados alunos do 

Ensino Fundamental entendem as fases da Lua

Atividade lúdica ajuda alunos do CEA a 

desvendarem os segredos da Ciência

O  Espaço e a Astronomia despertam nas crianças um enorme interesse. O 
Universo e todo o Sistema Solar são ricos em mistérios, curiosidades e 

belezas. “O nosso Satélite”, esse foi o tema de uma atividade elaborada na disciplina 
de Ciências, pela professora regente da turma Ana Paula Pereira Martins da Silva 
Bertolini, com a turma do 3º Ano B, do Ensino Fundamental, do Centro Educacional 
de Aracruz (CEA).   

“Fizemos interessantes, divertidas e envolventes experiências. A luz da 
lanterna representando o Sol e as esferas representando a Terra e a Lua. Dessa 
forma, os alunos puderam observar claramente como acontecem as fases da Lua”, 
explicou a professora regente da turma. 

Sempre com o objetivo de trazer a experimentação concreta para uma 
aprendizagem mais significativa dos conteúdos, foram utilizados biscoitos 
recheados para ilustrar o processo. Uma forma literalmente gostosa de aprender e 
internalizar o conhecimento. 

As atividades foram desenvolvidas pela docente do CEA com base nos conteúdos 
estudados em sala de aula. Os estudantes aprenderam de uma forma divertida e 
prazerosa. “Uma atividade legal, científica e interessante”, disse o aluno Rhuan 
Rizzi Tiago Rodrigues. “Nunca pensei que pudesse formar as fases da Lua com 
biscoitos, achei muito interessante”, relatou a aluna Ana Luiza Schneider Rodrigues 
de Oliveira.

O s alunos do 1º ao 5º Ano do 

Ensino Fundamental I, do Centro 

Educacional de Aracruz (CEA), estão 

vivendo uma experiência inovadora no 

Laboratório de Ciências da escola. Em um 

trabalho interdisciplinar, o professor 

Leôncio Carlesso Guzzo, da disciplina de 

Ciências, está desenvolvendo com os 

professores regentes das turmas do Ensino 

Fundamental conteúdos, trazendo o 

lúdico e consolidando o aprendizado dos 

pequenos.

Recentemente, foi trabalhando com a 

criançada o conteúdo sobre “Instrumentos 

de Localização” e para ajudar os alunos do 

Ensino Fundamental I a entenderem o 

conteúdo estudado foi realizada uma 

experiência, por meio de uma bússola caseira. Segundo a supervisora 

escolar, Eleide B. C. Maulaz, “com essa atividade os nossos estudantes estão 

vivenciando os benefícios da teoria com a prática na disciplina de 

Ciências”, ressaltou.

“Com a experiência que realizamos os alunos compreenderam que a 

Terra possui um campo magnético natural, que faz a agulha imantada, da 

bússola caseira, alinhar-se à direção Norte-Sul. Por isso, o barquinho com a 

agulha (bússola caseira) se movimentou sozinho e apontou a direção Norte-

Sul. A criançada confirmou o experimento, por meio de uma bússola 

profissional”, explicou o professor Leôncio responsável pela atividade.

B eatriz Ferraz dos Santos Petry, 23, terminou a sua graduação em 

Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em junho de 

2021. E, tão logo concluiu a graduação, já foi aprovada em primeiro lugar no 

programa de Residência Multiprofissional em Psicologia, Urgência e 

Emergência, na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Além de ter sido aprovada na UNIFESP Beatriz também foi aprovada na 

Residência no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e, ainda, em um 

Programa de Bolsas para cursos de especialização Lato Sensu do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo.

Rotina de estudos
Beatriz é ex-aluna do Centro Educacional de Aracruz (CEA). Estudou na 

escola do 6º Ano do Ensino Fundamental II a 2ª Série do Ensino Médio e 

contou como foi a sua rotina de estudo para ser aprovada na Residência da 

UNIFESP: “Decidi que iria fazer residência faltando uns dois anos para 

terminar a faculdade, desde então pesquisei as melhores e os locais onde 

poderia prestar o exame”, relatou.

“Selecionei dois editais de duas universidades diferentes, que me 

serviriam de base para estudar, para todas as provas. Montei uma planilha 

no Excel sobre cada tema, dividida em quatro passos: ler o texto de 

referência, fazer um resumo, resolver questões de exames anteriores da 

banca e assistir vídeo aulas. Aos finais de semana, refazia provas antigas, 

de diversas universidades, para me acostumar com os diferentes tipos de 

questões”, explicou Beatriz.

Entre novembro de 2021 e janeiro de 2022 aconteceram as provas para a 

Residência. Durante esse período, Beatriz intensificou a sua rotina de estudos 

e montou um cronograma, estudando das 9 às 18 horas, ao mesmo tempo em 

que iniciou uma pós-graduação em Saúde Pública, que lhe ajudou a conhecer 

um pouco mais sobre o tema, e construir uma lógica de raciocínio importante 

para a execução das provas.

Período de estudo no CEA
Beatriz afirmou que durante os anos em que estudou no CEA ela e todos os 

alunos da época ficaram muito próximos de toda a equipe, tanto dos 

professores, quanto dos outros profissionais. 

“Fico muito feliz em saber que alguns dos excelentes professores que 

tive, ainda permanecem na instituição. Tenho certeza que estão marcando 

a vida de diferentes alunos. Posso dizer com convicção que diferentes 

professores me marcaram muito, sempre fomos muito bem acolhidos”, 

disse a ex-aluna.
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