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 Dentro dos itinerários formativos, criados no Novo Ensino Médio, temos al-
go muito interessante que é a existência de disciplinas eletivas, escolhidas livre-
mente pelos próprios alunos e que abrangerão temas variados das diferentes 
áreas do conhecimento. A ideia é trazer assuntos que despertem o interesse alu-
no e que provoquem questionamentos, aguçando a mente em busca de respos-
tas. 

 O foco das eletivas é potencializar  a formação dos estudantes de forma in-
terdisciplinar, com ações atrativas, inovadoras baseadas em pelo menos um dos 
eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, empreendedoris-
mo e mediação e intervenção sociocultural. 

 Sempre inovador, o CCPA tinha iniciado o trabalho com disciplinas eletivas 
bem antes da pandemia do coronavírus. Ofertamos as eletivas  “Noções Básicas 
de Educação Financeira”, “Criação de Startups”, “Workshop de Moda”, 
“Modelagem e Solução de Problemas de Engenharia”, “English with Art” , “Direito 
em Ação” (em 2019), “Edição de Vídeos no Seu Celular” (início de 2020). Tínhamos 
programado para 2020 mais duas: “Eletricidade na Prática” e “Chefs da Química”.  
No desenvolvimento das eletivas, fizemos algumas parcerias: com a Unit, o Curso 
Link , o Banese e a Faculdade 8 de Julho. 

 Temos certeza de que a experiência com as disciplinas eletivas trará bons 
frutos na ampliação dos conhecimentos e como instrumento auxiliar nas futuras 
escolhas dos nossos alunos. 

 Para 2022, após pesquisa feita com alunos, professores e pais de alunos, e 
também aproveitando sugestões do Sistema Farias Brito, lançamos as novas eleti-
vas do Novo Ensino Médio,  dentro de 4 caminhos distintos: “Ciências e Tecnolo-
gia”,  “Saúde e Bem-estar”,  “Mundo e Sociedade” e “Cálculo e Cotidiano.” 

 Vamos conhecê-las! 



BIOTECNOLOGIA:  
GEN(ÉTICA) OU (GEN)ÉTICA? 

 
 Em 1953, James Watson e Francis Crick publicaram 
uma proposta de estrutura do DNA. 
 A molécula que carregaria os fatores mendelianos 
estava sendo desvendada. De lá para cá, aprendemos a tro-
car sequências de DNA entre as espécies e a identificar pes-

soas pelo seu DNA. Em 1996, nascia o primeiro clone de mamífero, a ovelha Dolly e, em 2003, foi 
anunciado o mapeamento completo do genoma humano. O conhecimento sobre a molécula de 
DNA não ficou restrito aos laboratórios e às universidades; pelo contrário, ele invadiu até as prate-
leiras dos supermercados. 
 Em paralelo ao avanço da Ciência, inúmeras questões éticas foram surgindo. Ao passo que 
determinadas ações poderiam ser tomadas, nos perguntávamos se deveriam ser tomadas essas de-
cisões. Por esse motivo, ampliar um repertório de debates éticos pode ajudar a exercitar a argu-
mentação e o diálogo respeitoso, tão essenciais na sociedade contemporânea. 
 

 

 

CULTURA MIDIÁTICA 
 
 A chegada da Internet e, mais especificamente, das redes so-
ciais, levantou problemáticas em diversas áreas: ciências da comuni-
cação, linguística, sociologia, psicologia, teoria literária etc.. E, como 
acontece com as descobertas humanas, a rede apresenta também 
um lado negativo. O conceito mais generalizante para a definição 
desses problemas é o de ‘infodemia’. Há um enorme volume de da-
dos circulando e isso determina que a questão hoje não é ter acesso à 

informação senão saber selecioná-la.  
  Essa ‘novidade’ tem levado ao aumento da circulação das famigeradas “fake news” que, em 
não poucas ocasiões, são a base propiciatória de correntes de ódio contra minorias.  
  Apesar de trazer alguns problemas, a Internet oferece, sem dúvidas, enormes possiblidades 
de comunicação e aprendizagem. Isso foi reconhecido pela UNICEF, que chamou os educadores a mi-
tigarem os danos e maximizarem os benefícios da rede. Por essa razão, propomos este curso de Cul-
tura Digital e Educação Midiática, com o objetivo de formar alunos capazes de participar do debate 
público de maneira crítica, construtiva e ética.  
 Trata-se de uma matéria afinada com a reflexão e com as responsabilidades e oportunidades 
decorrentes das mensagens que recebemos e produzimos. Hoje, mais do que nunca, cabe ao leitor 
saber filtrar e interrogar a informação.  



ECONOMIA NA PRÁTICA:  
DO BOLETO À BOLADA 

 

 O contexto atual em que vivemos, marcado por desigual-

dade social, desequilíbrio ambiental e endividamento econômico 

justifica a urgência e a necessidade de desenvolver nas novas ge-

rações a consciência sobre o uso racional, eficiente e equilibrado 

dos recursos tangíveis à nossa disposição, tais como bens móveis e imóveis, recursos financeiros e naturais. 

Entretanto, tão importante quanto manejar recursos tangíveis é reconhecer os recursos intangíveis que im-

pactam significativamente a forma como planejamos e gerenciamos nossa vida e nossos relacionamentos, tais 

como o tempo, nossos talentos, a cultura e os valores das comunidades às quais pertencemos. Ao ampliar a 

visão dos recursos para além dos financeiros, transborda-se a lógica da educação financeira para a educação 

econômico-financeira. A ideia de propor uma eletiva voltada a este tema nasce da crença de que investir na 

educação econômico-financeira no ambiente escolar permite aos educadores preparar jovens para um mun-

do com recursos cada vez mais escassos, aproveitar sua abertura a novas maneiras de pensar, possibilitar ati-

tudes adequadas no planejamento e uso dos recursos financeiros e não financeiros, facilitar a tomada de de-

cisões conscientes, colaborar com o alcance de metas e realização de sonhos, além de contribuir com mudan-

ças culturais na sociedade, preparando jovens como mobilizadores das famílias e comunidades. Desenvolvida 

a partir de cinco eixos temáticos que abordam escolhas relacionadas à produção, troca, consumo, poupança e 

gestão de recursos, o objetivo desta eletiva é ampliar o conhecimento, gerar reflexões e estimular práticas em 

direção ao uso mais consciente do dinheiro e dos recursos, desenvolvendo a cultura de educação econômico-

financeira para viabilizar a construção de relações mais sustentáveis dos jovens consigo mesmos, o dinheiro, 

as pessoas e o planeta. 

CULTURA DE INOVAÇÃO  

 
 Para participar de uma sociedade cada vez mais pauta-
da pela criatividade e inovação, os estudantes precisam apren-
der a utilizar conhecimentos, habilidades e recursos de forma 
criativa para propor, inventar e inovar. Para participar de uma 
sociedade cada vez mais marcada pela incerteza, volatilidade e 
mudança permanente, os estudantes precisam se apropriar ca-

da vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam se adaptar a diferentes contextos e criar 
novas oportunidades para si e para os demais. 
 A disciplina traz como objetivos:  aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e 
as ciências aplicadas, e sobre como utilizá-los para a criação de processos e produtos criativos; ampliar 
habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo, utilizar esses conhecimentos e habilidades em pro-
cessos de criação e produção voltados à expressão criativa e/ou à construção de soluções inovadoras 
para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho;  aprofundar conhecimentos relacio-
nados ao contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus im-
pactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente; ampliar habilidades relacionadas ao auto-
conhecimento, empreendedorismo e projeto de vida;  utilizar esses conhecimentos e habilidades para 
estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos pessoais ou 
produtivos com foco no desenvolvimento de processos e produtos com o uso de tecnologias variadas. 


