
EE PROFESSOR ANTÔNIO BERRETA - ENSINO MÉDIO INTEGRAL 

CULMINÂNCIA DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 

As disciplinas Eletivas nas Escolas de Ensino Integral podem ser consideradas como um caminho de 

DIVERSIFICAÇÃO das experiências escolares com objetivo de APROFUNDAR, ENRIQUECER E AMPLIAR os estudos 

relativos às áreas do conhecimento contempladas na base nacional comum. 

           Essas disciplinas têm o caráter de ser um espaço de aprendizagem diferenciado, com o objetivo de fazer 

com  que os alunos se aproximem de competências e habilidades curriculares que estão associadas ao seu 

Projeto de Vida, ou seja, as Eletivas buscam contextualizar os elementos do mercado de trabalho atual trazendo 

a possibilidade de parcerias com profissionais de diferentes áreas da própria comunidade escolar e o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem em espaços diferenciados dentro e fora da Escola. 

            É importante saber ainda que essas disciplinas são desenvolvidas semestralmente, sendo elaborada em 

duplas de professores de diferentes disciplinas ou área de conhecimento, sendo multisseriadas, pois são os 

alunos que escolhem qual eletiva participar de acordo com seus interesses profissionais e acadêmicos futuros 

e não de acordo com a classe/série em que estão matriculados.  

           Em nossa escola, no 1º semestre, tivemos um total de oito disciplinas eletivas, que buscaram atender ao 

levantamento dos Projetos de Vidas dos nossos alunos. Os professores buscaram despertar nos alunos a 

curiosidade pelas temáticas sugeridas no decorrer do semestre com propostas articuladas com as demais 

disciplinas de modo a enriquecer o processo de construção de aprendizagem. Essas atividades, juntamente com 

as propostas dos CLUBES JUVENIS (atividades elaboradas e desenvolvidas somente pelos alunos, que exercem 

o protagonismo juvenil, outra premissa do modelo de Ensino), culminou no dia 22 de junho em nossa 1ª Feira 

de Conhecimento, onde todos puderam compartilhar suas práticas para a comunidade escolar.  

           Abaixo segue um pouco do trabalho desenvolvido em nossa escola, pelos professores e alunos, em suas 

respectivas eletivas. 

                                                                              Elaine Ferreira (Professora Coordenadora Geral) 

 

 ASAS - Professores Robson Rossi (Matemática) e Cacília Nogueira Batista (Língua Portuguesa)  

 

                    

             

 

 

 

            Voltada para a área da aviação, desenvolveu 

as habilidades e as competências necessárias para 

obter sucesso no vestibular do ITA (Instituto da 

Aeronáutica), uma vez que os conteúdos e 

habilidades utilizados nesse vestibular são os 

mesmos abordas no Currículo em matemática e L. 

Portuguesa, além de trabalhar as profissões da área 

da aviação, com a parceria estabelecidas com ex-

alunos que estão se formando em Comissários e 

com aeroclubes da região.  

 

 

 

 



 AÇÃO/REAÇÃO - Professores Selma Polaz (Biologia) e Lígia Alexandra (Educação Física) 

                  

      

       

           A eletiva abordou algumas doenças, seus 

sintomas e as consequências. Tendo como foco o 

desenvolvimento de um projeto científico através 

do monitoramento de voluntários. As profissões 

pontuadas foram as da área da Saúde e contou com 

a parceria dos cursos de biomedicina, enfermagem 

e psicologia do CEUNSP.

 

 ITU SEM EXAGEROS - Professores Cláudia Petri (Arte) e Carmosina (História) 

 

 

              Abordou o turismo da cidade de Itu dentro 

de uma perspectiva histórica e artística real, com 

estudo e visitações no centro histórico e troca de 

informações com alunos de outra cidade 

(intercâmbio cultural) no intuito de que a história da 

cidade seja valorizada por seus moradores. 

 

 

 JOGADA DE MESTRE - Professores Érika Marciano (Língua Portuguesa) e Márcio Rodrigues 

Pereira (Química) 

    

             Desenvolveu a habilidades e 

competências focadas no ENEM e 

vestibulares, através da construção de jogos 

de tabuleiros relacionados aos Projeto de 

Vida dos alunos, buscando o 

desenvolvimento do Raciocínio lógico 

matemático e da Competência Leitora e 

escritora. 

 

 



 MAKERS - Professores Rodolfo de Souza (Filosofia), Adelita Regina Brizola Mendes 

(Matemática) e Maria Cláudia Cristifoletti (Física) 

 

                 A eletiva buscou dar 

continuidade ao projeto de robótica com 

foco em desenvolver habilidades 

necessárias para o alcance da excelência 

acadêmica dos alunos que buscam seu 

desenvolvimento acadêmico e 

profissional nos vários ramos da 

engenharia. A eletiva estabeleceu 

parcerias com o IFESP de Salto e 

desenvolveram atividades com os Kits de 

Arduino e buscaram ainda desenvolver o 

interesse dos alunos na participação da 

Olímpiadas Nacional de Robótica. 

 

 

 NO FIM DAS CONTAS - Professores Ana Maria Roveri (Inglês) e Vicente de Paulo Motta 

(Física) 

 

            Continuidade da eletiva “Para gastar e preciso 

ter”, com objetivo da educação financeira, onde foi 

abordada as habilidades de Matemática, Língua 

Portuguesa e Inglês. A eletiva teve ainda como proposta 

também, abordar o FIES e o planejamento econômico 

estudantil para a faculdade. Os professores 

estabeleceram parceria com ex-aluno, cursista de 

Economia na UFISCAR- Sorocaba. 

 

 

 ONU JOVEM - Professores Débora Móz 

(Sociologia) e Marcia Chinaglia Zabotto 

(Geografia) 

           A eletiva pautou-se em um grupo de estudo 

que participou de uma simulação de uma reunião da 

ONU, com alunos de outra instituição de ensino. 

Nessa simulação os alunos participaram de 

discussões sobre temas variados que são abordados 

em vestibulares e no ENEM. 



 

 

 PPM (Partes Por Milhão) - Professores Rosilene Dutra (Matemática) e Maria Eunice 

Bonardi (Química) 

                   A eletiva desenvolveu atividades de 

análise laboratorial de hemogramas, focando o 

desenvolvimento de habilidades relativas aos 

conteúdos concentração e solução, calor 

específico e proporcionalidade – Partes por 

Milhão e operações básicas, 

proporcionalidade, logaritmo, etc. A eletiva 

buscou abordar todas as profissões da área de 

saúde e estabeleceu parceria com uma mãe de 

aluno, professora de faculdade de biomedicina 

no CEUNSP. 
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