
É chegado o momento de colocarmos em prática o Novo 
Ensino Médio no Colégio Espírita Professor Rubens Costa 
Romanelli. O grande diferencial passa pela liberdade da 
escolha. É hora de selecionar 3 disciplinas eletivas para 
compor o currículo de cada aluno.

Baseando-se no levantamento das profissões mais 
destacadas pelos estudantes do Romanelli, verificamos 
que duas áreas do conhecimento se sobressaíram:

 Ciências da natureza e suas tecnologias

 Ciências humanas e sociais aplicadas

Portanto, oferecemos para as escolhas dos alunos as 
seguintes disciplinas:

 Jovens cientistas

 Educação do olhar- fotografia

 Fazendo “Artes”

 Empreender para mudar

 Tecnologias, cultura e uso de mídias digitais

 Conhecendo o mundo através da Língua Espanhola

O aluno escolherá 3 dessas disciplinas para o 1º semestre 
(2022) - 20hs. No 2º semestre fará novas escolhas.



JOVENS CIENTISTASJOVENS CIENTISTAS

Nesta disciplina, os alunos terão acesso aos principais 
métodos de pesquisa e às etapas necessárias para o 
planejamento de um projeto científico.

Eles aprenderão a questionar os fatos, buscando por meio 
da formulação de hipóteses, tabulação e análise dos 
dados obtidos, interpretar e criticar resultados a partir de 
experimentos e demonstrações.

O objetivo é ampliar o conhecimento e a visão do mundo 
a partir de uma ótica científica.
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EDUCAÇÃO DO OLHAR- 
FOTOGRAFIA
EDUCAÇÃO DO OLHAR- 
FOTOGRAFIA

Nosso objetivo vai além do “ato de fotografar”. 
Buscaremos despertar nos alunos o entendimento de que 
“entre o sujeito que olha e a imagem que elabora, há 
muito mais que os olhos podem ver” (Mauad).

Nesta disciplina, os estudantes aprenderão a analisar o 
conteúdo da mensagem fotográfica, observando detalhes e 
seus significados. Além disso, eles terão a oportunidade de 
conhecer e explorar a linguagem histórica retratada nas 
imagens através da comparação entre passado e presente.

Em suma, no “Educação do olhar”, vamos despertar nos 
alunos esse olhar que realmente “vê” o mundo que o 
cerca, sabendo ler e interpretar as fotografias.
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FAZENDO “ARTES”- 
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
FAZENDO “ARTES”- 
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Essa disciplina eletiva visa desenvolver os potenciais de 
sensibilidade e expressividade artísticas nos 
participantes.

Música, teatro, dança, criação literária, artes visuais 
(pintura, gravura, escultura, ilustração, arte digital…) 
serão vivenciados durante os encontros, buscando 
estimular a sensibilidade estética dos alunos.

Nosso objetivo é a construção de uma consciência do 
corpo e das suas possibilidades, por meio de atividades 
criativas e inovadoras, despertando a felicidade dentro 
de cada um.
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“EMPREENDER 
PARA MUDAR”
“EMPREENDER 
PARA MUDAR”

A busca será o desenvolvimento do espírito 
empreendedor dos alunos, articulado entre os projetos 
pessoais e os projetos produtivos planejados por eles.

Os encontros possibilitarão que os alunos participem 
ativamente de trabalhos em grupos, desenvolvendo a 
capacidade de liderança positiva e democrática, que 
favorece todos os participantes.

Ajudarão também os alunos a transformarem suas ideias 
em ações, identificando o respeito e a solidariedade 
como valores essenciais para a vida em sociedade. 
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TECNOLOGIAS, CULTURA 
E USO DE MÍDIAS DIGITAIS
TECNOLOGIAS, CULTURA 
E USO DE MÍDIAS DIGITAIS

Segundo a BNCC, “todo jovem precisa compreender, 
utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma reflexiva, significativa e ética nas 
diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva”.

Assim, nos encontros, os alunos poderão, entre outros:

 Utilizar a internet para acessar informações;
 Obter informações de diferentes fontes sobre o 
mesmo tema, avaliando criticamente os dados obtidos.
 Distinguir as fake news avaliando formas para 
detectá-las.
 Os diferentes formatos das informações na internet: 
vídeo, áudio, texto, imagem - armazenadas em pastas e 
arquivos, entre outros.
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CONHECENDO O MUNDO 
ATRAVÉS DA LÍNGUA 
ESPANHOLA

CONHECENDO O MUNDO 
ATRAVÉS DA LÍNGUA 
ESPANHOLA

Essa disciplina visa despertar o interesse dos jovens pela 
Língua Espanhola, buscando por meio do estudo da 
cultura dos países que falam Espanhol, expandir a sua 
visão de mundo. Também pretende estimular as 
produções escrita e oral desenvolvendo dramatizações, 
atividades com letras de músicas, filmes e dinâmicas 
variadas.

Serão encontros descontraídos e alegres, ampliando o 
interesse dos alunos para outros tipos de cultura.
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Nosso objetivo primordial é 
o despertar desse jovem 
criativo, empreendedor, 
responsável pelo seu bem 
estar e do outro, com uma 
visão de mundo diferenciada, 
atenta e sensível. 

Um jovem engajado 
politicamente e atuante. 
Ciente de seus direitos e 
deveres, participativo e ativo 
em sua comunidade.


