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A Rede Jesuíta de Educação estabelece, como diretrizes para aperfeiçoar seus 

processos educativos, que as Unidades Educativas promovam a atualização de suas 

propostas educativas na perspectiva da cidadania global; que redimensionem espaços e 

tempos escolares para gerar mais espaço de mobilidade e criatividade no processo 

educativo e que enriqueçam a matriz curricular para que, além da base comum nacional, 

obrigatória, incorporem os componentes necessários para a garantia do ideal de 

educação integral da Companhia de Jesus (PEC, p. 34). 

 

Queridas famílias e estudantes da 1ª e 2 ª Série! 

Estamos apresentando a seguir o Manual das Eletivas, com a descrição das disciplinas previstas para o 1ªsemestre de 

2023. Este material contém uma descrição de cada eletiva e um link de acesso a um vídeo explicativo da proposta de trabalho 

Disciplinas Eletivas: 1ª e 2ª série de 2023 

                  1º semestre de 2023 



2 

 

de algumas delas. É fundamental que todos os alunos conheçam de forma ampla as diferentes propostas para um 

embasamento consistente de suas escolhas.  

Salientamos também a importância de se atentar para a data de inscrição, que será dia 10 de fevereiro, no dia da 

acolhida, às 14horas.  A inscrição acontece por ordem acesso e é efetivada no próprio site do Colégio mediante login com o 

CPF do aluno e data de nascimento. 

 

                                  No dia 10 de fevereiro, os alunos vão se inscrever em apenas uma eletiva! 

 

 

Para retomar: o que são as disciplinas eletivas? 

As eletivas são componentes curriculares do Novo Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que servem para aprofundar, 

diversificar ou ampliar conceitos e práticas, oportunizando o desenvolvimento de habilidades relacionadas aos interesses dos 

jovens e aos seus projetos de vida, permitindo uma escolha livre que os ajude a conhecer diferentes campos de aprendizado 

e que promova a ampliação de suas vivências e experiências. Estes componentes são multisseriados, têm duração semestral e 

não podem ser repetidos pelos estudantes para que se garanta uma formação ampla e diversificada, de forma que- ao final 

do Ensino Médio- cada estudante tenha experimentado diferentes áreas do conhecimento e dos campos de saber. 
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Uma alternativa: possibilidade de adiantar as eletivas da 3ª Série. 

Como dissemos, no dia 10 de fevereiro, todos os alunos vão realizar apenas uma escolha e inscrição. Nas semanas 

subsequentes ao início das aulas, porém, os alunos poderão realizar uma segunda escolha para uma outra eletiva, a ser cursada 

concomitantemente. Esta é uma opção voluntária para aqueles que quiserem adiantar as eletivas de 3ª série, sem alteração 

nos valores já estipulados no cálculo das mensalidades, considerando que todos os estudantes têm prevista a inscrição em 

um total de 6 eletivas ao longo dos três anos do Ensino Médio.  

Assim, os alunos poderão realizar duas eletivas a cada semestre, se julgarem conveniente, liberando-se de sua 

obrigação futura, uma vez que, especialmente durante a 3ª Série, muitos estudantes optam por frequentarem no contraturno 

cursinhos preparatórios para o Enem e vestibulares.  

Reiteramos que essa segunda inscrição não acontecerá no dia da acolhida, mas na semana posterior, disponibilizando-

se aos interessados as vagas remanescentes e abrindo-se no site uma nova rodada de inscrição.  

Obs: Os alunos que já tiverem realizado o número de 6 eletivas estipuladas para o Novo Ensino Médio e quiserem realizar mais 

alguma poderão fazê-lo, mediante o pagamento correspondente e a observância da disponibilidade de vagas.  

      

As ofertas do primeiro semestre de 2023 
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No conjunto de ofertas para o 1º semestre, aparecem uma multiplicidade de eletivas dos mais diversos campos do 

saber, como Saúde, Cinema e História, Voluntariado, Astronomia, Esportes, Práticas e Experimentos Laboratoriais, Teatro, 

Geopolítica, Discurso Jurídico, Escrita Criativa e Estudos Bilíngues de Psicologia. São múltiplas as opções! 

Além disso, os alunos terão também a oportunidade de optar pelas disciplinas de Lab Tools + Tec Experience  oferecidas 

em parceria com a Unisinos e disponibilizadas em formato online. São três as propostas de disciplinas trazidas pela Unisinos 

especialmente para os alunos do Anchieta, com previsão de ampliação dessa oferta para o 2º semestre.: a primeira é 

denominada Pensamento Projetual, Criatividade e Sustentabilidade para Cidades Sustentáveis; a segunda, com o diferencial de 

ser ministrada em inglês, chama-se Interculturality and Global Citizenship e vai trabalhar com questões de interculturalidade, 

diversidade e aprimoramento de competências para o desenvolvimento social à luz dos desafios da contemporaneidade. A 

terceira chama-se Aplicação de novas tecnologias à área da saúde e envolve a análise de como a tecnologia pode impactar 

positivamente nos desafios de saúde pública. Essas três disciplinas estruturam-se a partir da combinação de módulos online 

e assíncronos (realizados no horário e no ritmo que o aluno desejar) associados a alguns módulos online síncronos (realizados 

na plataforma Teams às quartas-feiras das 18h às 21h, com a reunião de todo o grupo). A ideia é que os alunos realizem os 

Módulos da Lab Tools, que são mais teóricos e de cunho formativo, e, na sequência, tenham a oportunidade de complementar 

os estudos com a chamada Tec Experience, mais prática, que incrementa a formação das Lab Tools propondo, a partir de cases 

e desafios, alternativas criativas para a solução dos problemas apresentados, com vistas a finalizar a proposta de trabalho sob 

uma perspectiva mais tangível e aplicada. A combinação das Lab Tools (20h) com a Tec Experience (20h) corresponde a uma 
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eletiva. Ressaltamos que as três ofertas da Unisinos acontecem no ambiente virtual, com algumas aulas assíncronas e outras 

síncronas, devendo o estudante reservar o horário de quarta –feiras das 18h30min às 21horas para os encontros no Teams, 

cujas datas serão agendadas no início dos cursos com os professores. 

Acreditamos que a oportunidade de partilha de nossa experiência pedagógica com a expertise da Universidade 

constitui-se num percurso extremamente promissor de aprendizagem mútua e colaborativa, com vistas à excelência na 

preparação dos nossos estudantes diante da complexidade do mundo contemporâneo e da necessidade de sua inserção num 

mercado de trabalho altamente competitivo e desafiador.  

 

Diversificação de ofertas e personalização do currículo 

 

Temos convicção de que a diversificação das ofertas das Eletivas planejadas para os nossos alunos assegura que eles 

tenham a oportunidade de personalizar o seu currículo a partir de seus interesses pessoais e de se conectar com o 

desenvolvimento de competências e habilidades para o contexto do século XXI. Para tanto, a concepção de cada um dos 

componentes propostos vem sendo pautada no horizonte da formação integral, considerando uma educação para a cidadania 

global, para a sustentabilidade e para um mundo do trabalho caracterizado pela constante transformação. 

Segue o quadro com a apresentação das Eletivas previstas para o 1º semestre de 2023 com o quadro com a expectativa 

de horários e a modalidade de realização.  
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Obs: Alguns horários poderão sofrer ajustes em função de eventuais mudanças na disponibilidade do quadro de pessoal 

e das exigências de compatibilização de carga horária de um ano letivo para outro. 

 

Nome da Eletiva Apresentação 

Modalidade 

e expectativa 

preliminar de 

horário 

Eletiva 1. Animais 

Peçonhentos: estudos 

de toxicologia 

 

Esta disciplina tem por intuito aprofundar o conhecimento em relação aos 

animais peçonhentos que podem provocar acidentes ao ser humano. 

Serão apresentados os principais animais peçonhentos (cobras, taturanas, 

aranhas e escorpiões) que causam acidentes no Brasil, mas com enfoque 

principal nos animais de interesse do Rio Grande do Sul. As aulas terão 

caráter teórico prático, e os alunos terão a oportunidade de analisar 

alguns animais peçonhentos do acervo do museu de ciências. As aulas 

serão ministradas no laboratório de biologia e Museu Anchieta de 

Ciências naturais. Também haverá a possibilidade de saída de campo 

para o centro de informações toxicológicas (CIT) e Museu de Ciências 

Naturais do RS onde existe um serpentário com cobras de interesse 

médico. Ao final do curso o aluno deverá saber identificar os principais 

animais que causam acidente no RS e no Brasil, ter subsídio para 

diagnóstico e conduta em caso de agravo a saúde. 

 

https://youtube.com/shorts/bWY0R0OJbIo  

Presencial 

40h aula 

Terças, das 16h 

às 17h40min 

https://youtube.com/shorts/bWY0R0OJbIo
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Eletiva 2. Astronomia 

Observacional 

 

A sociedade contemporânea constituiu-se a partir da observação dos 

céus. Muito da forma como vivemos hoje foi determinada a partir de 

fatores astronômicos que os antigos observaram e que determinaram a 

nossa cultura. Pensando nisso, entendermos o nosso lugar frente à 

grande imensidão do cosmos pode ser uma experiência instigante, 

reveladora e surpreendente. Olhando para o céu, não observamos apenas 

estrelas, galáxias, nebulosas, cometas, satélites, planetas e asteroides, 

observamos também o nosso passado, o nosso presente e, quem sabe, o 

nosso futuro. Carl Sagan disse certa vez que “olhar o céu é olhar o 

passado”, pois tudo o que vemos naquele imenso fundo escuro não 

expressa como as coisas são no tempo em que vivemos, mas sim um 

passado, que é determinado pela imensidão e pela constância da 

velocidade da luz. E entendendo esse passado, podemos entender o 

nosso possível futuro. Nesta eletiva, vamos estudar o conceito de esfera 

celeste; a conceituação dos pontos de referência zênite e nadir; os 

movimentos aparentes da esfera celeste; a diferenciação de constelações 

e divisões do céu; a observação de objetos astronômicos e mapas 

celestes. 

 

https://youtu.be/zJLtve6Ch8A  

Presencial  

40h aula  

Quintas, das 16h 

às 17h40min.  

Eletiva 3. Experimentos 

e Práticas laboratoriais 

 

A proposta da presente disciplina eletiva surge com a finalidade de 

sugerir aulas experimentais, organização de práticas laboratoriais e 

confecção de modelos visando desenvolver conteúdos relacionados às 

Presencial 

40h aula 

Quartas, das 14h 

às 15h40min 

https://youtu.be/zJLtve6Ch8A
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Ciências da Natureza. A disciplina eletiva de Experimentos e Práticas 

Laboratoriais contribui para a valorização do caráter investigativo 

representado pelos procedimentos e características da vivência do 

método científico na prática dos temas biológicos. Além disso, valoriza 

os espaços físicos dos laboratórios da instituição de ensino Colégio 

Anchieta. Serão realizadas atividades como observação de célula vegetal, 

extração de DNA de morango, observação de célula animal e de 

microrganismos, lactobacillus e a formação de iogurte, fermentação e a 

produção de pão, crescimento de bolor, ciclo da água, oxigênio e 

combustão, absorção de CO2, efeito estufa, simulando um extintor de 

incêndio através da produção de CO2, extraindo ferro de cereais 

matinais, reciclando papel, composteira e plantando o lixo. Todas as 

aulas serão realizadas no Laboratório de Ciências com muito hands-on e 

protagonismo dos alunos. Além disso, serão feitas também visitações ao 

Museu Anchieta, Museu da PUCRS e Jardim Botânico. 

https://youtu.be/xYB7Tmq27bw 

  

Eletiva 4. Ciência Política e 

Complexidade Social 

 

“O homem é um animal político”. Essa frase do filósofo grego Aristóteles 

revela o papel que os gregos da Antiguidade reservavam à política, 

deixando transparecer quem podia participar das discussões sobre a vida 

pública e o destino da pólis. Ela desperta a seguinte reflexão: viver em 

uma sociedade organizada pela razão é o que nos faz humanos. A vida 

em sociedade só é possível se houver leis que tornem viáveis a 

convivência dos indivíduos em coletividade, organizando suas relações e 

Presencial 

40h aula 

Segundas, das 

14h50min às 

16h50min 

https://youtu.be/xYB7Tmq27bw
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estabelecendo direitos e deveres. Atualmente vivemos e observamos uma 

sociedade polarizada, que recorre ao senso comum maniqueísta como 

uma forma de distinguir o bem e o mal. Essa dicotomia, além de 

banalizar conceitos e ideologias, fomenta a violência como comunicação 

e a opinião como uma veracidade acima da ciência.  

O objetivo da Eletiva é apresentar pensadores/as, conceitos e teorias 

fundamentais no âmbito da Ciência Política com a intenção de que o 

estudante reflita sobre os conhecimentos desenvolvidos nos campos 

sociológicos e filosóficos acerca da prática política, reconhecendo-a 

como o exercício do poder de participação dentro da sociedade civil, a 

partir do estímulo ao protagonismo e à autogestão como princípios para 

a cidadania. O curso abordará traços marcantes do percurso das grandes 

correntes de pensamento político da Antiguidade à Pós-modernidade. 

https://youtu.be/5x_NAHYS8cA 

 

  

Eletiva 5. Teatro 

 

O Teatro é uma modalidade das artes cênicas que estimula a criação de 

situações a serem interpretadas e expressas pelos educandos, de acordo 

com as provocações propostas pelo educador, por meio de 

improvisações, jogos lúdicos e peças dramatúrgicas. Esta eletiva contribui 

para o desenvolvimento da sensibilidade e para a construção de 

processos criativos, de autoconhecimento e tomadas de decisão. Ao 

encenar peças ou fazer exercícios corporais, vocálicos e gestuais, o 

estudante exercitará sua criatividade e espontaneidade, superando 

Presencial 

40h aula 

Segundas, das 

16h20min às 18h 

https://youtu.be/5x_NAHYS8cA
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inibições e estimulando aspectos de concentração, memória e 

imaginação. 

https://youtu.be/A-c1VdEqD6M 

  

Eletiva 6. Neurociências e 

Aprendizagem 

 

A eletiva proporciona o aprendizado sobre o funcionamento do cérebro, 

neurotransmissores, neurônios, sinapses e os conceitos elementares das 

bases neurológicas do sistema nervoso central, relacionando-os com a 

aquisição, armazenamento e a evocação de memória. Estudaremos sobre 

cognição, aprendizagem e os diferentes tipos de memória que regem 

nosso comportamento, que geram pistas importantes a respeito das 

nossas tomadas de decisão, cumprimento de metas pessoais de estudo, 

de vida social, de autoconhecimento e de profissão. Aborda os aspectos 

entre neurociências e nutrição, memoria, sono e aprendizagem. A 

vivencia do conhecimento será por meio da construção de um projeto de 

pesquisa, abordando desde a busca por artigos científicos, sua leitura e 

discussão, até a sua escrita e apresentação em moldes acadêmicos, 

oportunizando a prática em pesquisa que é aspecto relevante para a 

futura vida acadêmica do aluno. 

https://youtube.com/shorts/EQWMFV4pCWM 

  

Modalidade 

remota 

40h aula 

Segundas, das 

19h45 min às 

21h15min  

Eletiva 7. Futebol de Areia  

 

O Futebol de Areia tem na sua essência ser um jogo dinâmico, de muitos 

gols, jogadas rápidas e habilidosas. Com sua entrada para a FIFA em 

2005, tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo. Nas 

Presencial  

40h aula 

https://youtu.be/A-c1VdEqD6M
https://youtube.com/shorts/EQWMFV4pCWM
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aulas os alunos poderão vivenciar de forma prática a experiência de 

jogar, aprendendo seus principais fundamentos, as regras que movem a 

modalidade, além de demandas físicas envolvidas. Por ser um esporte 

coletivo promove a colaboração entre os praticantes, incentiva a liderança 

e a socialização dos estudantes, proporcionando bem-estar físico e 

ajudando na formação integral do aluno. 

https://youtube.com/shorts/fq59MZyeSds  

Terças, das 

16h35min às 

18h15min 

Eletiva 8. Basquete 

 

Esta eletiva está centrada na construção do conhecimento do grupo, 

utilizando a modalidade do Basquete como plataforma, explorando os 

seus fundamentos de passe, drible, arremesso e rebote, desenvolvendo o 

controle do corpo (giros, fintas e corridas) e o manejo da bola (segurar, 

quicar, trocar passes). Além do autoconhecimento e do aprimoramento 

físico e do cuidado com a saúde. O Basquete como esporte de equipe, 

promove os vínculos de socialização, cooperação e respeito às regras, 

ajudando na formação integral dos estudantes.   

 

https://youtu.be/pdrNnLaSlks 

  

Presencial 

40h aula 

Segundas, das 

14h20 às 16h  

Eletiva 9. Vôlei 

Esta eletiva está centrada na construção do conhecimento do grupo, 

utilizando a modalidade do voleibol como plataforma, explorando os 

seus fundamentos de saque, ataque, bloqueio, levantamento e recepção, 

desenvolvimento do controle do corpo. Além do autoconhecimento e do 

aprimoramento físico e do cuidado com a saúde. O voleibol como esporte 

Presencial 

40h aula 

Sextas, das 16h 

às 17h40min 

https://youtube.com/shorts/fq59MZyeSds
https://youtu.be/pdrNnLaSlks
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de equipe, promove os vínculos de socialização, cooperação e respeito às 

regras, ajudando na formação integral dos estudantes. 

https://youtu.be/fnaDL0K3fto 

 

Eletiva 10. Beach Tennis 

 

Esta Eletiva tem como foco um esporte que chegou ao Brasil na última 

década e que se caracteriza pela prática em quadras de areia. É um 

esporte de movimentação intensa, envolvendo todos os grupos 

musculares, com ativação constante dos membros inferiores e 

superiores. Sua prática melhora significativamente o condicionamento 

físico e aeróbico, proporcionando maior resistência e força. Por ser 

praticado na areia, o Beach Tennis ajuda a evitar lesões, pois o solo 

macio absorve o impacto, amortecendo as passadas e os saltos. Além 

disso, quando jogado em duplas, traz ainda outras vantagens como o 

fortalecimento dos vínculos de cooperação e trabalho em equipe, além de 

ensinar a tomada de decisões de forma rápida e dinâmica. 

https://youtu.be/cQXd5_O3xr4  

Presencial 

40h aula 

Quartas, 

14h20min às 16h 

Eletiva 11. Beach Volley 

O voleibol de praia é uma adaptação do jogo de voleibol clássico. Nessa 

modalidade, o jogo pode ser disputado entre duas duplas, trios ou 

quartetos, com uma quadra de tamanho adaptado e com piso de areia. 

Apesar de algumas particularidades, o formato e as regras do jogo são 

extremamente similares às do voleibol convencional. Serão trabalhadas 

atividades práticas e em vídeos gravados, de jogos profissionais e das 

próprias aulas da escola, gerando reflexão sobre a prática, participação 

em jogos e formatação de tática de trabalho em equipe. 

Presencial 

40h aula 

Segundas, das 

14h20min às 16h  

https://youtu.be/fnaDL0K3fto
https://youtu.be/cQXd5_O3xr4
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https://youtu.be/aFqWbBdb9nA 

 

  

Eletiva 12. Voluntariado - 

(Amparo Santa Cruz) 

 

O Projeto, que já é um dos grandes marcos da Educação Jesuíta, 

oportuniza a vivência da cidadania, por meio de estratégias que partem 

da leitura da realidade, estabelecendo relações de empatia com 

diferentes contextos para, a partir da criatividade, propor interações que 

desencadeiem ações solidárias em prol do bem comum, enfatizando-se 

competências da liderança inaciana e da inteligência espiritual, com 

vistas a um trabalho coletivo junto às Instituições Parceiras. 

 

https://youtu.be/E01YA13PyzA  

Presencial 

40h aula 

Quintas, das 

14h20min às 

17h10min  

Eletiva 13. Voluntariado - 

(Fé e Alegria) 

 

O Projeto, que já é um dos grandes marcos da Educação Jesuíta, 

oportuniza a vivência da cidadania, por meio de estratégias que partem 

da leitura da realidade, estabelecendo relações de empatia com 

diferentes contextos para, a partir da criatividade, propor interações que 

desencadeiem ações solidárias em prol do bem comum, enfatizando-se 

competências da liderança inaciana e da inteligência espiritual, com 

vistas a um trabalho coletivo junto às Instituições Parceiras. 

https://youtu.be/E01YA13PyzA 

 

Presencial 

40h aula 

Quintas, das 

14h20min às 

17h10min 

Eletiva 14. Voluntariado- 

(Planeta Mágico) 
 

Presencial 

40h aula 

https://youtu.be/aFqWbBdb9nA
https://youtu.be/E01YA13PyzA
https://youtu.be/E01YA13PyzA
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O Projeto, que já é um dos grandes marcos da Educação Jesuíta, 

oportuniza a vivência da cidadania, por meio de estratégias que partem 

da leitura da realidade, estabelecendo relações de empatia com 

diferentes contextos para, a partir da criatividade, propor interações que 

desencadeiem ações solidárias em prol do bem comum, enfatizando-se 

competências da liderança inaciana e da inteligência espiritual, com 

vistas a um trabalho coletivo junto às Instituições Parceiras. 

https://youtu.be/E01YA13PyzA 

 

 

Sextas, das 14h 

20min às 17h 

10min 

Eletiva 15. Ação 

Socioambiental 

Esta oportuniza o desenvolvimento de estratégias críticas e criativas, com 

vistas à formação da consciência socioambiental - as relações dos seres 

humanos entre si e com o meio em que vivem. Abandonamos uma 

concepção segmentada do humano, do social, da natureza, da ecologia e 

passamos a olhar integralmente para a vida. Queremos fazer isso junto à 

comunidade anchietana, convencendo cada um a assumir seu 

protagonismo no cuidado com a casa comum, partindo da adoção de 

comportamentos sustentáveis e construindo projetos de intervenção, a 

partir de recursos do pensamento projetual e do empreendedorismo. 

https://youtu.be/uW0qWBUmQHo 

 

Presencial 

40h aula 

Segundas, das 

16h às 17h40min 

Eletiva 16. Introdução à 

Saúde Coletiva 

 

Destina-se a alunos interessados em ingressar na área da saúde, 

apresentando o contexto do processo saúde e doença e sua importância 

para a Saúde Pública, passando pelos determinantes sociais de saúde 

Presencial 

40h aula 

https://youtu.be/E01YA13PyzA
https://youtu.be/uW0qWBUmQHo
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coletiva, pela criação do SUS e pela explicitação dos programas e políticas 

vigentes atualmente. Visa também explicitar formas de promover, 

proteger ou recuperar a saúde, além de discutir os aspectos éticos e de 

bioética que permeiam o âmbito de práticas clínicas, de diagnóstico e de 

pesquisa, distinguindo os principais objetos de investigação, além de 

apresentar a diversidade de concepções e representações relacionadas ao 

campo da saúde coletiva, considerando temáticas como relação 

profissional de saúde-paciente e regulação de biotecnologias: 

fecundação assistida, clonagem, projeto genoma humano, transplantes 

de órgãos e tecidos, pesquisas com seres vivos, bioética animal e 

ambiental. 

A disciplina prevê saída de campo em universidade para vivenciar 

algumas rotinas práticas, tais como laboratório de simulações e 

anatomia, bem como oficinas para a prática de suturas, acesso venoso e 

ainda de primeiros socorros. 

https://youtu.be/qLP1iqvCDN8 

  

Segundas, das 

16h50min às 

18h30min 

Eletiva 17. Saúde na 

Adolescência 

 

Conhecer as necessidades específicas da adolescência é de suma 

importância para um desenvolvimento integral das potencialidades do 

jovem. Essas necessidades diferem bastante daquelas da infância e da 

vida adulta, por isso exigem um estudo especializado. Essa Eletiva tem 

como objetivo aprofundar os conhecimentos relacionados à saúde na 

adolescência, contribuindo assim para que o pubescente tenha as 

informações necessárias para fazer escolhas saudáveis no decorrer do 

Presencial 

40h aula 

Terças, das 16h 

às 17h40min 

https://youtu.be/qLP1iqvCDN8
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seu amadurecimento físico e mental. Serão abordados tópicos como 

necessidades nutricionais e crescimento físico, desenvolvimento 

psicológico, sexualidade, saúde mental e as principais doenças da 

adolescência. 

  

Eletiva 18. Cinema e 

História 

 

Esta Eletiva tem por objetivo analisar e discutir temas históricos, sociais e 

culturais, nacionais e internacionais, a partir de longas e curtas 

metragens exibidos integral ou parcialmente e assistidos com o grupo. A 

proposta é construir espaços de discussão coletiva para promover uma 

compreensão ampla e crítica em relação ao passado, contemplando 

alguns dos principais períodos e acontecimentos históricos da 

humanidade e enfatizando temáticas relativas a conflitos mundiais, 

movimentos culturais e discriminação, além de conhecer a forma de 

expressão e os recursos explorados pela linguagem cinematográfica. 

 

https://youtu.be/0_eF3ybyLO8 

  

Presencial 

40h aula 

Quintas, das 16h 

às 17h40min 

Eletiva 19. Geopolítica 

 

A eletiva abordará aspectos históricos da geopolítica mundial e do Brasil, 

tendo como objetivo fazer um estudo evolutivo no tempo e no espaço até 

a configuração política e econômica do mundo atual, por meio do estudo 

de textos, mapas e vídeos sobre a temática. Esta abordagem levará o 

aluno a entender a importância estratégica que envolve os seguintes 

tópicos: a ordem mundial pós-moderna, a ascensão geopolítica dos 

Estados Unidos, a ordem mundial na Guerra Fria, a configuração da Era 

Presencial 

40h aula 

Segundas, das 

16h às 17h40min 

https://youtu.be/0_eF3ybyLO8
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Bipolar, a reconfiguração da ordem mundial após o 11 de setembro de 

2001, a atual ordem mundial, os novos atores do cenário internacional 

pós-moderno, a geopolítica brasileira no início do século XXI, os desafios 

da integração sul-americana na atualidade, estabelecendo, então, uma 

ligação com o conteúdo específico da geopolítica. 

https://youtu.be/t8Yo8Bnkpvc 

 

Eletiva 20. Anatomia 

clínica: estudos de casos 

O estudo da anatomia e fisiologia humana em sua forma convencional, 

algumas vezes, pode tornar o aprendizado desinteressante. Imagine 

aprofundar estes temas através da elucidação de casos médicos curiosos? 

A partir de agora, o colégio Anchieta terá a sua própria equipe “Dr. 

House”. A proposta dessa eletiva é retomar e aprofundar os 

conhecimentos sobre o corpo humano recorrendo a estudos de casos 

clínicos reais ou simulados. Toda semana um mistério médico para ser 

desvendado! Além da relevância pessoal de saber mais sobre o próprio 

corpo, os conteúdos de anatomia e fisiologia humana são extremamente 

importantes na preparação para o ENEM e os vestibulares, principalmente 

para os estudantes que buscam graduarem-se em cursos de ciências da 

saúde. 

Presencial  

40h 

Quintas, das 16h 

às 17h40min 

Eletiva 21. Escrita Criativa 

Na Era da Informação, todos têm algo a dizer e encontram no universo 

digital um espaço aberto para compartilhar suas ideias. Por isso, nas 

últimas décadas, houve um crescimento expressivo de criadores de 

conteúdo e de escritores independentes. Em vista disso, a disciplina 

eletiva Escrita Criativa abrange aspectos da escrita relacionados ao campo 

profissional das palavras, tais como: o conhecimento do mercado 

Presencial 

40horas 

Quartas, das 16h 

às 17h40min 

https://youtu.be/t8Yo8Bnkpvc
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editorial tradicional e digital; a criação de textos para internet com foco 

em SEO; a produção de textos para jogos e narrativas gráficas; o 

desenvolvimento de enredos para mangás, graphic novels e gêneros 

semelhantes; a estrutura do roteiro audiovisual; a produção de textos 

literários, como conto, romance, poesia e literatura infantojuvenil; e a 

leitura e a crítica de narrativas clássicas e contemporâneas. Portanto, a 

disciplina abordará a escrita criativa relacionada ao universo do 

entretenimento e da internet. 

https://youtu.be/MpSUYc8ZrcA 

 

Eletiva 22. Gastronomia e 

Matemática 

Os objetivos da Eletiva são de contextualizar, representar, conectar a 

matemática à gastronomia, tornando significativo os conteúdos 

trabalhados até o momento em termos de aplicabilidade. O componente 

Matemática e Gastronomia visa promover uma educação matemática, 

estruturando-se a partir da comunicação entre os pares, promovendo o 

autocuidado, estimulando a cooperação e uma visão empreendedora. O 

intuito é colocar a mão na massa literalmente, ou seja, vamos aprender 

fazendo, recorrendo à culinária para visualizar como os conceitos 

matemáticos estão presentes na gastronomia. 

https://youtu.be/elrw7haLP3o 

 

Presencial 

40horas 

Segundas das 16h 

às 17h40min 

Eletiva 23. Jogos Digitais 

Esta eletiva tem como proposta a utilização de temas como Game 

Learning, Storytelling, Empreendedorismo e Gamificação. Com a criação 

de jogos, serão trabalhadas habilidades de coordenação motora, 

memória, concentração, além de raciocínio lógico e processos criativos. 

Presencial 

40h aula 

Quintas, das 16h 

às 17h40min 

https://youtu.be/MpSUYc8ZrcA
https://youtu.be/elrw7haLP3o
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Eletiva 24. Estudos do 

Corpo Humano 

A presente eletiva objetiva que o aluno possa compreender o 

funcionamento dos diversos sistemas do corpo humano identificando 

estruturas, funções e processos envolvidos. A proposta é que os alunos 

interessados em ingressar na área da saúde e afins familiarizem-se com 

o corpo humano e seu funcionamento. Para o desenvolvimento da 

disciplina utilizar-se-á além de aulas expositivas-dialogadas, aulas 

experimentais e práticas em grupo e manipulação de modelos 

anatômicos, a partir de metodologias ativas, discussões em grupo e 

visitação ao Laboratório de Anatomia de uma universidade para um 

contato direto com peças orgânicas. Tudo pensado para facilitar o 

aprofundamento dos conteúdos e contribuir para despertar e estimular 

interesse pelo estudo das áreas da Ciências da Natureza e da Ciências da 

Saúde. 

https://youtu.be/b7slRYDT94w 

 

Presencial 

40h aula 

Terças das 16h às 

17h40min 

Eletiva 25. Discurso 

Jurídico, Direito e 

Cidadania 

A disciplina de Discurso Jurídico, Direito e Cidadania se propõe a 

oportunizar aos estudantes uma visão geral acerca dos direitos e dos 

deveres no Brasil, a partir da Constituição Federal e das principais leis 

brasileiras, que afetem ou virão a afetar (a curto prazo) a vida dos alunos 

como cidadãos, e a analisar a linguagem e o discurso jurídicos utilizados 

nesse gênero textual a partir da observação e do exercício de proposição 

de projetos de lei. 

https://youtu.be/dHRHggig66c 

 

Presencial 

40h 

Quintas, das 16h 

às 17h40min 

 

 

https://youtu.be/b7slRYDT94w
https://youtu.be/dHRHggig66c
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Eletiva 26.  Psychological 

and Social Skills 

A disciplina eletiva Psychological and Social Skills trabalhará, em 

modalidade bilígue, conceitos relacionados a habilidades psicológicas e 

sociais, tais como tipos de memória, de atenção e de aprendizado (entre 

outros), com base em autores da área de psicologia e da psicanálise. 

Aspectos relacionados à inteligência emocional também serão estudados, 

de maneira a proporcionar autoconhecimento e subsídios para tomadas 

de decisão e para interpretação de situações cotidianas. 

https://youtu.be/s2Vu-OSXNXs 

 

Presencial 

40h 

Quartas, das 14h 

às  15h40min 

Eletiva 27. Lab Tools 

associada a Tec 

Experience: Pensamento 

Projetual, Criatividade e 

Sustentabilidade 

 

O planeta passa por um processo de urbanização rápido nas últimas 

décadas e, desde 2007, a população urbana mundial ultrapassou a 

população rural, segundo o relatório World Urbanizacion Prospects, 

produzido pela Divisão das Nações Unidas para a População do 

Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA). A expectativa 

é que, até 2050, 2/3 da população mundial viva nas cidades. Esta 

disciplina visa garantir a apropriação de métodos e técnicas de 

Pensamento Projetual e Criativo capazes de proporcionar novas 

possibilidades para a vida nas cidades, voltadas à sustentabilidade e à 

responsabilidade socioambiental. 

  

Combinação de 

Lab Tools (20h) 

assíncrona  

(horário 

estabelecido pelo 

aluno) combinada 

com TEC 

Experience (20h) 

síncrona (em 

algumas quartas-

feiras, das 

18h30min às 21h) 

Obs: os dias das 

aulas de quarta no 

Teams serão 

agendados pelos 

https://youtu.be/s2Vu-OSXNXs
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professores no 

início do curso 

Eletiva 28. Lab Tools 

associada a Tec 

Experience: 

Internationalization of 

education and global 

Citizenship (curso online 

em inglês) 

“Interculturality and Global Citizenship” is a learning trail which seeks to 

develop intercultural competence and comprehension of citizenship from 

a global and critical perspective. Students will be encouraged to study 

and discuss topics related to international issues, sustainable 

development and cultural diversity, considering the contemporary 

movements towards an inclusive society, involving indigenous, 

afrodescendant, immigrant, and refugee populations. By providing 

contact with different narratives and international discussions lab tools wi 

l l innovatively help (co)construct knowledge and a sense of commitment 

for global citizenship aiming at a better and more egalitarian society 

 

 

Combinação de 

Lab Tools (20h) 

assíncrona  

(horário 

estabelecido pelo 

aluno) combinada 

com TEC 

Experience (20h) 

síncrona (em 

algumas quartas-

feiras, das 

18h30min às 21h) 

Obs 1: os dias das 

aulas de quarta no 

Teams serão 

agendados pelos 

professores no 

início do curso 

Obs 2: Aulas em 

inglês 

Eletiva 29. Lab Tools 

associada à Tec 

Experience: Aplicação de 

A análise de dados e o uso da tecnologia podem melhorar as práticas 

diárias dos profissionais da saúde, bem como impactar positivamente na 

qualidade de vida e bem-  estar do paciente. A análise de dados e o uso 

da tecnologia podem melhorar as práticas diárias dos 

Combinação de 

Lab Tools (20h) 

assíncrona  
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novas tecnologias na área 

da saúde. 

profissionais da saúde, bem como impactar  positivamente na qualidade 

de vida e bem-  estar do paciente. 

(horário 

estabelecido pelo 

aluno) combinada 

com TEC 

Experience (20h) 

síncrona (em 

algumas quartas-

feiras, das 

18h30min às 21h) 

Obs 1: os dias das 

aulas de quarta no 

Teams serão 

agendados pelos 

professores no 

início do curso 

 

 

Processo de inscrição  

Onde: Via site 

Data de inscrição: Dia 10 de fevereiro, a partir das 14h. 

 

Procedimentos de Inscrição:  
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1. Acessar o link de Inscrições Disciplinas Eletivas (banner no site). 

2.  Esse link levará ao Portal Inscrições. Lá, acessar a guia Central do Candidato, fazer Login com o CPF do aluno e 

data de nascimento e clicar em “Entrar”. 

Obs.: As inscrições nas eletivas podem ser realizadas pela família ou pelo próprio estudante. 

3. No Ambiente de Inscrições, deve-se escolher a opção “Nova Inscrição” e selecionar a Disciplina Eletiva do seu interesse. 

Período de ajustes e de organização das turmas: de 13 a 17 de fevereiro 

IMPORTANTE: No dia 10 de fevereiro, os alunos farão sua inscrição apenas em uma eletiva. Aqueles que quiserem adiantar as 

eletivas de 3ª Série EM terão oportunidade de fazê-lo posteriormente nas vagas remanescentes. Enviaremos circular específica 

de esclarecimento para essa segunda inscrição. 

 

Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, entrar em contato pelo telefone 

3382-6028 ou presencialmente com o Setor de Atendimento e Relacionamento do Colégio. 


