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CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

  

Estamos chegando ao fim do primeiro semestre. Mas, até o fim, 

muitas atividades devem ser realizadas e muito ainda está por 

acontecer. 

Dia 02 a 06/jul.: avaliações do 2º bimestre (Ensino Médio) 

Dia 02 a 06/jul.: bancas de TCC e PI (Graduação) 

Dia 06/jul.: término das aulas (Ensino Médio) 

Dia 13/jul.: término das aulas – Graduação 

Dias 09 a 20/jul.: férias escolares (Ensino Médio) 

Dias 19 e 20/jul.: reuniões pedagógicas (Ensino Médio) 

Dia 23/jul.: início das aulas do 2º semestre (Ensino Médio e 

Graduação) 

Dias 30/jul. a 03/ago.: recuperações referentes ao 2º bimestre 

(Ensino Médio) 

Dia 11/ago.: reunião de pais e professores (Ensino Médio) 

 
 

 

 

 
VISÃO 

Desenvolver, por meio do ensino e 

incentivo à pesquisa, o conhecimento 

e a cultura, promovendo a formação 

integral do ser humano e de 

profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da sociedade. 

 

MISSÃO 

- Formar profissionais capazes de criar 

empresas e organizações e 

desempenhar nelas, com total 

responsabilidade, eficácia e eficiência 

no trabalho de gestão – em qualquer 

nível – em qualquer área de atividade. 

 

- Difundir, na sociedade, uma cultura 

orientada aos valores éticos e de 

racionalidade nos negócios, criando 

canais de comunicação entre o mundo 

acadêmico e empresarial e 

impulsionando a vocação empresarial 

de nossos alunos. 

 

- Fomentar a pesquisa científica e 

técnica na Administração de Empresas 

e no Marketing, não só por meio de 

incentivo aos trabalhos desenvolvidos 

na Escola, mas também por meio da 

difusão do pensamento de ações de 

pesquisa na sociedade como um todo. 

 

 

 

Acesse on-line:  

www.esic.br/informativo 

 

  



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 69ª EDIÇÃO  02/07/2018 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

   ENSINO BÁSICO É FUNDAMENTAL E BÁSICO 

 

 Em âmbito de Ensino Superior, diversas vezes, temos ouvido professoras e professores falarem de 

dificuldades que alunos apresentam: dificuldade na leitura e interpretação de conteúdos, sem domínio na 

expressão escrita, não coordenação e devida conexão de informações, dificuldades nas operações 

matemáticas básicas, até mesmo dificuldades de relacionamentos etc. 

 Há casos em que é necessário e imperioso que se façam exercícios e atividades supletivas ou de 

suplência. No Ensino Superior, por vezes, não se pode supor que haja domínio de competências e 

habilidades próprias de concluintes do Ensino Médio. No Ensino Médio, verifica-se realidade semelhante 

referente ao Ensino Fundamental. De certo modo, conclui-se que o início do processo de educação e ensino 

é o mais importante. Se o processo educativo for bem iniciado, sua continuidade será facilitada.  

As professoras e os professores, na Educação Infantil, têm importância singular. Em nosso processo 

de tornar-nos pessoas, de quem mais lembramos são os primeiros mestres em nossas vidas. Quem não 

lembra a professora de ensino primário, lá na roça, com as quatro turmas (1º, 2º, 3º e 4º ano) na mesma 

sala, ao mesmo tempo? E ela conseguia ótimos resultados. Tinha apoio e reconhecimento de todos os pais, 

exatamente por ser professora. Não era chamada de “educadora”. Educação era tarefa (plenamente 

cumprida!) dos pais, da família. A professora não tinha a seu dispor grandes tecnologias, mas havia 

abundância de sabedoria. E o resultado eram pessoas alegres, dispostas, socializadas, com justo equilíbrio, 

com vontade de viver e cheias de esperança, construindo conhecimento para suas vidas. 

  Pode acontecer que hoje se tenham colocado muitos dados e informações no lugar da sabedoria. 

Pode ser que se valorizem muito mais as tecnologias que a construção de conhecimento. Sabe-se como 

escrever, mas perdeu-se a capacidade de construir conteúdos significativos, que façam sentido para a vida. 

E, experimenta-se frustração. Não se vê sentido no que a escola nos apresenta. E, com isso, a construção 

do conhecimento que faz sentido não acontece. Parece haver algo estranho ou errado em nossos processos 

escolares. 

 Parece sem dúvida que o ensino básico (a educação? básica) é fundamental e básico para dar 

continuidade ao processo futuro de ensino. As melhores professoras e os mestres de nossas sociedades, 

compostas por famílias conscientes de seu papel nestas sociedades, deveriam atuar em nível de Ensino 

Básico. Parece ser o terreno próprio para o surgimento de grandes mestres e doutores de vida. 

  

 ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ESIC 

 Quando, em 2016, foi concebido o Colégio ESIC, oferecendo Ensino Médio, não se tinha certeza 

sobre seu desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, trabalhou-se com a probabilidade de que seria um 

serviço colocado à disposição das famílias da região. E, foi e é o que está ocorrendo. O número de alunos 

indica que o serviço é aceito. O Colégio é percebido por alunos e professores como ambiente de construção 

de conhecimento, de convivência tranquila, serena e amiga, de socialização equilibrada. A filosofia de 

educação proposta, e escrita nos documentos, é praticada, efetivamente. Há uma relação dinâmica entre o 
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que já se escreveu e o que está acontecendo no dia a dia da vida do Colégio. A relação que se percebe é a 

do processo e da realidade; relação entre o que já se construiu e o que ainda não é realidade.  

 As pessoas que fazem acontecer a vida no colégio são os alunos, seus pais e responsáveis, os 

professores e as professoras, a equipe técnico-administrativa e, principalmente, as relações de vida que se 

formam e se estreitam entre essas pessoas.  

  

QUADRO DE PROFESSORES  

DISCIPLINA PROFESSOR 

ARTE Andressa Kloster 

BIOLOGIA Carla Cristina Kinal 

BIOLOGIA Daniel Barreto da Costa 

EDUCAÇÃO FÍSICA Dijean de Oliveira Franco 

FILOSOFIA Marco Aurélio Yurk 

FÍSICA José Lucas Nassif Maluf 

FÍSICA Paulo Henrique de Almeida 

GEOGRAFIA Allysson Luiz Monteiro 

HISTÓRIA Helder Cyrelli de Souza 

HISTÓRIA Luiz Antonio Rodrigues de Jesus 

INGLÊS Cynthia Ratzke Silva 

INGLÊS Mariah Mendes Soares Siqueira 

LITERATURA Priscila Maria Menna G. Kinoschita 

MATEMÁTICA Heloísa Milena Modtkoski 

MATEMÁTICA Marco Antonio Vieira 

PORTUGUÊS Celia Regina Celli 

QUÍMICA Carlos Arielton Bastos 

QUÍMICA Jenifer Vanelle dos Santos 

SOCIOLOGIA Talita Cristiane Rugeri 

 

 Os professores e as professoras têm licenciatura. A Professora Heloísa é mestre em Matemática. 

 

 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 Diretor Geral: Ari João Erthal 

 Coordenador de Ensino: André Ávila (Ex-diretor do Colégio Militar de Curitiba). 

 Coordenadora Pedagógica: Alessandra Colussi Ávila 

 Secretária: Tânia Mara Alves dos Santos 

 Monitor: Carlos Antônio Araújo dos Santos 
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QUADRO DE ALUNOS 

 

  SÉRIES Nº 
ALUNOS 

1ª SÉRIE  

        ER 101   35 

        ER 102   34 

        ER 103   35 

2ª SÉRIE  

        ER 201   33 

        ER 202   34 

        ER 203   27 

        ER 204   32 

3ª SÉRIE  

        ER 301   28 

        ER 302   27 

  TOTAL 285 
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MONITOR NO COLÉGIO ESIC 

 

 Em 2016, quando iniciaram as atividades do Colégio ESIC, achou-se conveniente, para facilitar as atividades 

dos professores e da equipe diretiva, que houve alguém para exercer as atividades de monitoria (monitora 

ou monitor). 

 Inicialmente, o serviço foi prestado pela Amanda e, depois pela Vergínia. E, foram muito bem. Ao 

início deste ano (2018), o carioca Carlos Araújo assumiu o serviço. Mas, o que significa “monitor”? O que é 

monitorar? 

 O termo “monitor” tem significativos muito diversos, dependendo sempre de que contexto se trate. 

Etimologicamente, “monitor” deriva de “moneo, monere”, verbo latino, que significa: advertir, lembrar, 

avisar, exortar, instruir, reprender, estimular, avivar, animar, punir. Monitorar é vigiar, verificar, visando a 

determinado fim. 

 O verbo “monitorar” ou o termo “monitor” adquire sentidos diversos, dependendo do que deve ser 

monitorado. Damos voz ao Carlos Araújo para que ele diga um pouco sobre si e em que consiste seu serviço 

de monitor no Colégio ESIC. 

 

      Carlos Antônio Araújo dos Santos, natural de Nilópolis, Rio de Janeiro. Casado com Kelly Quedima. 

Carlos e Kelly são pais de Ana Caroline e Daividson. Carlos é Bacharel em Teologia e, atualmente, cursa a 

faculdade de Administração de Empresas. Tem Formação Militar na Escola de Especialistas da Aeronáutica, 

onde chegou à graduação de Suboficial. 

      Chegou a Curitiba, juntamente com a família, em Agosto de 2010, com um projeto de iniciar uma 

Igreja Evangélica, no Bairro Boqueirão, “onde sirvo ao Senhor juntamente com minha família, até hoje, 

sendo este meu principal motivo de vinda para Curitiba”. 

 Como conheceu a ESIC? 

      “Em Outubro de 2017, me encontrei com um antigo amigo, Cel. Ávila, com o qual tive o privilégio 

de trabalhar anteriormente. Nesta ocasião, tomei conhecimento do projeto que era desenvolvido no 

Colégio ESIC, o que muito me interessou, uma vez que durante quatro anos trabalhei na função de Monitor 

no Colégio Militar de Curitiba”. 
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 Quando iniciou suas atividades no Colégio? 

      “Em janeiro de 2018, após um convite, iniciei minhas atividades como Monitor,  no Colégio ESIC, 

tendo como atribuição principal desenvolver atividades de cunho disciplinar e de controle  com os alunos e 

também dando todo o apoio ao Coordenador de Ensino, à Orientadora Pedagógica e aos Professores”. 

 Como percebe seu serviço e suas atividades? 

      “Sinto-me honrado de desenvolver minhas atividades nesta Instituição de Ensino, na qual contribuo 

de maneira significativa na formação de novos indivíduos para a Sociedade, tendo sido recebido de braços 

abertos, passando a fazer parte da família ESIC, e desde já deixo registrado o meu agradecimento por esta 

oportunidade”. 

 Uma mensagem. 

“UM DOS MAIORES PRIVILÉGIOS DE UM HOMEM É CONTRIBUIR NA FORMAÇAO DE JOVENS 

PARA A SOCIEDADE”. 

 

  HUMANIZAÇÃO EM ATIVIDADES LETIVAS 

 

Educar, ensinar, lecionar, instruir, explicar. São verbos com sentidos semelhantes, porém com conotações 

e significados bem próprios. O verbo “ensinar”, etimologicamente, vem de “insignire”, que tem o sentido 

de “pôr uma marca, distinguir, assinalar”.  Neste contexto, “ensinar” pode ter o sentido de “deixar marcas”, 

imprimir sinais, que não se apagam. 

 Para ensinar letras e palavras são necessárias algumas tecnologias. São tecnologias que vão desde 

o carvão até o computador. Seria uma evolução “da tecnologia do carvão ao computador”. Muitos guris de 

roça aprenderam a escrever ou a traçar as primeiras letras, usando tábuas do paiol, da estrebaria, da 

carroça, imitando as letras que seus pais haviam feito. Eram meninos que escreviam com carvão, achado 

sob a caldeira ou sob o tacho de cozinhar lavagem para os suínos. Hoje, os meninos fazem as primeiras 

letras, usando tablets, computador ou semelhantes. As ferramentas são outras. 

 Parece que mais importante que a tecnologia usada em atividade letiva, são os sinais que ficam. Os 

sinais, que mais impressionam e marcam, são os sinais do professor ou da professora, que usam a 

tecnologia. Os ensinamentos que permanecem são aqueles conservados, transmitidos e construídos por 

educadores e professores, educadoras e professoras. São sinais de vida, de afeto, de disciplina, de respeito, 

de segurança, de ordem, de ética, de valores, de postura, de socialização, de humanização, de 

conhecimento. Parece ser verdade que nós nos tornamos pessoas porque e enquanto relacionados com 

outras pessoas. Nossa humanização passa também por esta experiência. 

 A vida nos mostra que professoras e professores deixam sinais, imprimem marcas em nossas vidas. 

E as marcas de humanização são fortes, são profundas, quase indeléveis. Atividades letivas são sempre 

marcas de vida. Levamo-las por toda a vida. Por nossa vida.   
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 As tecnologias vão do carvão ao computador. As tecnologias mudam e passam. Mas, os sinais 

impressos nas vidas permanecem para sempre. Ser professor e professora é responsabilidade grande e 

séria. Mas, acima de tudo, é realização de projeto e cultivo de vida. Definitivamente, nada substitui o bom 

professor em sala de aula e na escola. Os pais e os alunos sabem disso. 

 

ALUNOS VISITANDO A ESIC 

 

A partir deste ano, por iniciativa do Departamento de Relações Institucionais e do Departamento de 

Atenção ao Aluno e ao Candidato (DAAC), são feitos convites a alunos concluintes do Ensino Médio (3ª 

série) para visitarem e conhecerem a ESIC e seus cursos. No caso, são sempre visitas de estudo com 

participação de profissionais da ESIC e contando com apoio e presença de profissionais das escolas que se 

deslocam até a instituição. 

Por ocasião das visitas, é feita uma apresentação da ESIC, seus cursos e suas atividades. Há palestras 

rápidas (15 minutos) sobre dimensões de administração, do mundo do trabalho, de negócios, de marketing 

etc. Igualmente, há pequenas “sessões” de aconselhamento (Counseling) e orientações sobre cursos (não 

apenas os da ESIC). São conhecidas as instalações da ESIC e, ao final, acontece uma pequena 

confraternização. 

Como os alunos são concluintes e estão em fase de decidir os cursos a seguirem no Ensino Superior, 

os momentos são de esclarecimento, assessoria e apoio em decisões. 

Até o momento (junho), 12 escolas (particulares e da rede pública) estiveram visitando a ESIC e, 

aproximadamente, 400 alunos concluintes de Ensino Médio.  

Percebe-se que, em consequência destas visitas de estudo, diversos alunos procuram o DAAC para 

obter informações, esclarecimentos, orientações, aconselhamentos sobre o Ensino Superior e seus cursos, 

com suas habilitações, características e perspectivas de colocação no mundo do trabalho. 
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COLÉGIO ESIC – 1º semestre/2018 

 

1. Colégio ESIC em crescimento. 

O Colégio ESIC Internacional entra no ano de 2018 com um acréscimo de 50% de alunos em relação 

ao quantitativo do ano anterior. São novas três turmas de primeira série com alunos oriundos de 

diversas escolas da Cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Hoje, são 285 alunos de Ensino 

Médio. 

 

2. Preparação de novos professores. 

A equipe pedagógica fez planejamentos e organizou conteúdos, dando início ao ensino-

aprendizagem 2018. 

 
 

3. Acolhida dos novos alunos – aula inaugural 

O momento de recepção ficou marcado pela aula inaugural, no início do ano letivo, ocasião em que 

foram recebidos os novos alunos, acompanhados de seus pais e familiares. Momento de civismo, 

primeiras informações e incentivo. Foi marcante o juramento do novo aluno ESIC. 
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4. Reunião de pais e mestres. 

Ao final do 1º bimestre, foram apresentados resultados e pais puderam conversar com professores 

especificamente sobre cada disciplina na reunião de pais e mestres. 

Nesta ocasião, também foram explicados aos pais os temas transversais que vêm sendo 

trabalhados: 

Tema 1: Superação dos medos e das dificuldades 

Tema 2: Incentivo à superação dos desafios escolares 

Tema 3: Respeito ao próximo 

 

5. Dia das Mães 

Dia de bela demonstração de carinho àquelas que merecem o reconhecimento do Colégio ESIC, por 

nos confiarem tão queridos filhos. Iniciada com palestra dedicada a elas, promovida pela editora SM, 

a homenagem ao Dia das Mães foi um exemplo de afeto às nossas queridas mães, principalmente, 

com o grande abraço e a entrega de rosas realizada no pátio interno do Colégio, com o canto 

surpresa dos alunos da canção “Como é grande o meu amor por você”.  
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6. Visita ao Museu de Drogas 

No contexto dos temas transversais, a visita ao Museu de Drogas da Polícia Civil foi muito 

importante, pois profissionais psicólogas palestraram e mostraram as principais características 

sobre o assunto e trataram de informações fundamentais para a prevenção contra as drogas. 
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7. Visita ao Museu Paranaense 

A visita ao Museu Paranaense foi outro marcante momento de aprendizado e aprimoramento da 

cultura junto aos alunos. 

 

8. Teatro do Bob 

A apresentação do Teatro do Bob trouxe importantes reflexões para assuntos transversais voltados 

para a cidadania. O “Palco das Ilusões” baseado na obra de Charles Chaplin provocou o pensamento 

crítico, principalmente para temas como discriminação, respeito e reconhecimento do próximo. 

 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 69ª EDIÇÃO  02/07/2018 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 
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9. Simulado 

Atividade de fundamental importância com aplicação de questões semelhantes ao ENEM e outros 

vestibulares nacionais. Muito apropriado para a aproximação de modelos de provas que os alunos 

encontrarão logo ao término do curso do Ensino Médio. 

 

10. Festa Junina 

A Festa Junina trouxe aprendizados para todas as áreas do conhecimento em ambiente de atividade 

cultural. Envoltos pela tradição no contexto do folclore brasileiro, os alunos construíram, 

dedicadamente, um evento de grande significado, evidenciando virtudes como espírito de 

colaboração, iniciativa, companheirismo e capacidade de organização. Foram horas de 

confraternização em saudável ambiente de brincadeira, com a participação de alunos, professores 

e demais integrantes do Colégio e Faculdade ESIC – Internacional. 
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11.  3ª série – lançamento da Camiseta Exclusiva 

Os alunos da 3ª Série estão conquistando reconhecimentos e avançam para a conclusão do curso. 

Neste final de semestre, lançaram a camiseta de uso exclusivo pelos alunos da 3ª série, 

caracterizando o grupo que formará mais uma turma de concluintes do Colégio ESIC. Parabéns, 3ª 

série! Rumo à reta final! 

 
 

 

12. Primeiros passos para o empreendedorismo no Ensino Médio – capacitação de professores – 

SEBRAE. 
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13. Outras atividades. 

Arte 
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Laboratório 
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Aula de Geografia – Miko e especialista em urbanismo 
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                  Biologia 

 

                    Colégio ESIC nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática 
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 PALAVRA DO DIRETOR 

 

 ESIC FIRMA PARCERIA COM GOOGLE EDUCATION 

Em 2012, foi implantado na ESIC o programa GOOGLE EDUCATION. O mesmo passou a ser usado 

em 2013. Uma parceria realizada com a Nuvem Mestra desenvolve ferramentas para integrar com os 

sistemas da ESIC, capacitar professores e administração para um melhor aproveitamento das ferramentas 

oferecidas pelo Google. Trata-se de uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida de 

professores e alunos, dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel 

conectado à Internet. 

A maior e principal vantagem da ferramenta é a sua disponibilidade. Todo conteúdo inserido na 

plataforma pode ser acessado a qualquer momento, do local onde o aluno ou o professor estiver, a partir de 

qualquer dispositivo, uma vez que 100% do material didático – livros, trabalhos, documentos, e-mails, 

agendas e tarefas – fica salvo automaticamente em nuvem. A plataforma oferece 10 GB gratuitamente, e 

para assinantes, o armazenamento é ilimitado. 

Os aplicativos da ferramenta foram criados para uma maior interação entre os próprios alunos 

durante tarefas, como em trabalho de grupos, por exemplo, pois possibilitam alterações e edições em 

tempo real, propiciando a realização de tarefas e afazeres de modo compartilhado. Ainda proporciona 

maior contato entre o professor e o aluno, e possibilidade de discussões em tempo real. A ESIC, instituição 

internacional que preza pela agilidade de informações, disseminação do conhecimento e globalização, 

acredita que a ferramenta abrirá portas e facilitará ainda mais a comunicação na instituição. 

Ari Erthal – Diretor geral 

 


