
Confira as datas e horários de cada disciplina e escolha a que 
melhor se encaixa nos seus interesses e no seu dia a dia!

Matemática: da teoria à prática
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 15h às 16h30, terça-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 4: 18h às 19h30, quinta-feira

Ciência da informação e da ação
Turma 1: 14h às 15h30, segunda-feira
Turma 2: 18h às 19h30, terça-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Jovens, mídias e movimentos 
sociais contemporâneos
Turma 1: 18h às 19h30, segunda-feira
Turma 2: 18h às 19h30, terça-feira
Turma 3: 18h às 19h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Tecnologia na medicina
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 3: 18h às 19h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Empreendedorismo e o novo  
mundo do trabalho
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 3: 18h às 19h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Multiculturalismo: trocas acerca     
da diversidade brasileira para a            
formação do cidadão do século 21
Turma 1: 15h às 16h30, terça-feira
Turma 2: 18h às 19h30, terça-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Estudo das ondas usando um tópico 
de física moderna: Raios X
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2:  15h às 16h30, terça-feira
Turma 3: 18h às 19h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Cosméticos: ciências e                            
empreendedorismo
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 15h às 16h30, terça-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 4: 18h às 19h30, quinta-feira

Direitos humanos: aplicações de 
engajamento e pesquisa
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 18h às 19h30, terça-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 4: 15h às 16h30, quinta-feira

Voluntariado: qual é a sua causa?
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 15h às 16h30, terça-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quarta-feira
Turma 4: 18h às 19h30, quinta-feira

Fotografia como linguagem, 
arte e história
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 18h às 19h30, segunda-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quinta-feira
Turma 4: 18h às 19h30, quinta-feira

Fotografia como linguagem, 
arte e história
Turma 1: 15h às 16h30, segunda-feira
Turma 2: 18h às 19h30, segunda-feira
Turma 3: 15h às 16h30, quinta-feira
Turma 4: 18h às 19h30, quinta-feira



Além da teoria, você irá vivenciar 
situações-problema que lhe 
permitirão experienciar o quanto 
a Matemática está presente no 
seu cotidiano.

Usaremos uma metodologia 
“mão na massa", em que você 
construirá planilhas e gráficos 
para exemplificar problemas 
que envolvam juros, fará 
podcasts e uma construção 
arquitetônica usando a fórmula 
de Bhaskara.

Insira seu
logo aqui.

Quer saber onde você vai usar isso na sua vida?

MATEMÁTICA:

Quer ter contato com uma 
matemática prática e presente 
no cotidiano? Não perca tempo 
e venha com a gente nessa!

da teoria à prática



A disciplina eletiva Ciência da Informação e da 

Ação trata-se de um primeiro passo rumo ao 

universo da Tecnologia da Informação. Vamos 

explorar e utilizar algumas das principais 

ferramentas matemáticas e digitais de um 

mundo cada vez mais orientado por dados. 

De forma colaborativa e com bastante espaço 

para personalização e experimentação, vamos 

descobrir por que informação é poder 

e responsabilidade. E com o auxílio dos 

dados coletados, criaremos uma solução 

para algum problema social.

Insira seu
logo aqui.

E DA AÇÃO

Saiba onde a Tecnologia da 
Informação e a responsabilidade 
social se relacionam

Se interessou por essa Eletiva? 

Então prepare-se para vivenciar 
o conhecimento matemático 
e tecnológico a partir de uma  
nova perspectiva: a da cidadania.

CIÊNCIA DA   INFORMAÇÃO 



Você vai aprender sobre o 
mundo ao seu redor navegando 
nas telas dos celulares, tablets, 
computadores ou qualquer 
dispositivo eletrônico, seguindo 
os fluxos de comunicações da 
grande rede mundial.

Se você tem curiosidade em 
saber mais sobre o mundo 
globalizado e o lugar da 
juventude nele, essa Eletiva 
pode te ajudar a compreender 
esses novos espaços e todas as 
novas possibilidades inseridas 
nele.

Insira seu
logo aqui.

Juventude, tecnologia 
e comunidade, como tudo 
isso se relaciona com você?

As possibilidades propostas nessa 
disciplina permitirão uma série de 
ações, atividades e experiências 
que levarão você a encontrar em 
sua aprendizagem um contato 
com a pesquisa, a vida e a relação 
com sua comunidade.

JOVENS, MÍDIAS
E MOVIMENTOS 
SOCIAIS



Tecnologia na Medicina é uma 
área de conhecimento que 
participa do desenvolvimento de 
projetos, confecção e construção 
de aparelhos hospitalares e 
equipamentos médicos para que 
se atinja um trabalho de 
excelência por parte de todos os 
agentes envolvidos no âmbito 
hospitalar. 

Se você se identifica com essa 
área, não perca tempo e se 
inscreva. Serão disponibilizadas 
apenas 50 vagas por turma. 

Insira seu
logo aqui.

Que tal aprender sobre 
uma das áreas mais 
importantes da saúde?

NA MEDICINA
TECNOLOGIA



Se sim, trago novidades, você 
é um empreendedor nato. Nessa 
disciplina iremos dar orientações
através de aulas e monitorias sobre 
como funciona a criação de uma 
startup. Ao longo deste laboratório 
empreendedor, vamos mostrar, 
de forma gamificada, como 
você pode ir de estudante 
a empreendedor.

Vai conhecer como validar 
uma ideia e uma solução, com  
embasamento de pesquisas 
de campo e mais uma série de 
processos e boas práticas presentes 
nas maiores startups do mundo.

Insira seu
logo aqui.

Já pensou em criar soluções para problemas 
reais e transformar isso em um negócio?

EMPREENDEDORISMO

Se você se identifica com essa 
Eletiva, não perca tempo e se 
inscreva agora. São apenas 50 
vagas e você já pode garantir 
a sua. 

e o novo mundo do trabalho



A proposta é pensar na diversidade 
como possibilidade de aprender 
com o “outro” e superar desafios do 
mundo contemporâneo a partir de 
trocas multiculturais, fundamentais 
para um país melhor e mais justo 
para todos.

Se você se importa com questões 
sociais e acredita que discutir dados 
históricos do nosso passado recente 
pode influir em um futuro melhor 
e mais justo, essa Eletiva é para você. 

Insira seu
logo aqui.

Um povo diverso é um povo 
com diferentes vozes. 
Vamos escutá-las! 

Nessa eletiva iremos apresentar 
para você perspectivas alternativas 
no que diz respeito à formação do 
povo brasileiro e os reflexos desse 
processo para populações que 
foram, ou não, historicamente 
excluídas.

MULTICULTURALISMO:

TROCAS ACERCA DA DIVERSIDADE

BRASILEIRA PARA A FORMAÇÃO 

DO CIDADÃO PARA O SÉCULO 21.



Nessa eletiva abordamos conteúdos mais recentes 
sobre as Ciências, em particular a Física. A escolha 
do assunto Raios X deve-se ao fato de fazer parte do 
nosso dia a dia e do que chamamos Física Moderna, 
que normalmente não é contemplada no Ensino 
Médio regular, mas que faz parte no Novo Ensino 
Médio. 

O objetivo ao longo dessa eletiva é tirar as dúvidas
dos alunos e refletir sobre novas ações que favoreçam 
a construção do conhecimento científico.

Insira seu
logo aqui.

Por aqui, levamos a sério as Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias!

Estudos das ondas usando 
um tópico de Física Moderna



Nessa disciplina iremos estudar 
toda a ciência por trás destes 
produtos, desde ingredientes até 
as tecnologias empregadas no 
processo de fabricação. Durante 
as aulas, teremos um projeto final 
em que cada aluno irá usar o 
conhecimento adquirido na 
criação de um produto, do 0, 
completamente alinhado ao 
mercado. 

Se você possui curiosidade de 
como sabonetes, cremes dentais, 
perfumes e mais um monte de 
coisas que usamos todos os dias 
são fabricados, não perca tempo 
e se inscreva nessa Eletiva. 

Insira seu
logo aqui.

Já se perguntou como
seu perfume favorito, 
sua pasta de dente
e desodorante são 
desenvolvidos?

COSMÉTICOS: CIÊNCIA E EMPREENDEDORISMO

Os cosméticos impactam 
diretamente a saúde e o 
bem-estar da população. Seja 
biologicamente, na proteção 
contra males advindos da falta 
de higiene ou em questões 
estéticas influindo diretamente 
no psicológico, os cosméticos 
despertam curiosidade.



Como é comum nas ciências humanas, 
a proposta desse componente não fará 
com que você tenha uma resposta 
padrão para essas questões, porém, 
pretendemos conceder ferramentas 
para compreender a complexidade 
desse tema e analisar formas de 
atuação.

A ideia dessa proposta é abordar temas 
mais específicos e profundos sobre os 
direitos humanos e relacioná-los a 
outras áreas do conhecimento. 

Uma ótima Eletiva para quem não se 
contenta com meias palavras e quer se 
aprofundar em temas muitas vezes 
sensíveis, mas que precisam ser 
abordados na busca de uma sociedade 
mais igualitária e justa.

Insira seu
logo aqui.

Você sabe o que são 
direitos humanos, certo?
A gente sabe que sim!

Direitos Humanos: 
aplicações de engajamento e pesquisa

Mas já vivenciou determinada situação 
em que não soube explicar o que eles 
significam de fato? Ou hesitou em dar 
soluções para situações-problema 
como: O que fazer quando uma 
determinada prática milenar (histórica 
ou tradicional) de um povo viola os 
direitos humanos?



Insira seu
logo aqui.

VOLUNTARIADO

Essa eletiva é pra você que se 
identifica com causas sociais e 
sempre quis mobilizar pessoas para 
gerar transformações positivas na 
sociedade. Nosso objetivo principal é 
dar visibilidade a projetos voluntários 
que já existem e precisam de suporte 
para continuar existindo.

#QualÉaSuaCausa? Ao longo do semestre, vocês serão 
desafiados a refletir de forma crítica 
sobre diversas situações-problema 
relacionadas ao contexto da 
comunidade em que estão inseridos 
e, a partir disso, convocados a 
mobilizar práticas diversas de 
linguagem para exercer autonomia, 
colaboração, protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.



Não, vocês não precisam ter máquinas 
poderosas para participar do curso. O seu 
celular certamente tem tudo o que você 
precisa para nossas propostas e exercícios.

Insira seu
logo aqui.

Um olhar, uma história, um relato, uma fotografia!

E ai? O que acha de aprender a 
olhar de uma maneira 
diferente? 

INSCREVA-SE!

Essa Eletiva será realizada em um série de encontros que pretende 
propor aprendizados sobre olhares fotográficos e ensinar a fotografia 
como linguagem intencional, exercitando a capacidade de perceber que 
a imagem é dotada de história, intenções, códigos e mensagens.

FOTOGRAFIA
COMO LINGUAGEM, ARTE E HISTÓRIA


