
Eletivas - Novo Ensino Médio

Conforme informações previamente discutidas com familiares e estudantes da 1ª e 2ª séries do EM, em acordo

com a proposta do Novo Ensino Médio, realizamos alguns esclarecimentos com a finalidade de dar início ao curso

das disciplinas eletivas disponibilizadas no semestre.

A partir de uma grade maior, chegou-se às disciplinas Projeto de Vida, Debates Contemporâneos, Iniciação

Científica e Educação Financeira, como as eletivas já inclusas na mensalidade.

Para as demais propostas (Teatro, Programa Internacional, Vôlei, Handebol e Basquete) há um custo conforme

descrito na tabela ao final deste comunicado.

Vale ressaltar que é necessário um mínimo de 10 alunos inscritos para que a turma seja formada. Caso

isso não ocorra, o estudante deverá escolher outra atividade para complementação do currículo.

Disciplinas Eletivas

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

Iniciação
Científica

14h às 15h20
(1ª EM)

Programa
Internacional
13h30 às 15h

Educação
Financeira

Turma 1
14h às 14h45
(1ª e 2ª EM)

Programa
Internacional
13h30 às 15h

Iniciação
Científica

14h às 15h20
(2ª EM)

Handebol ou Vôlei
15h30 às 16h15

(1ª e 2ª EM)

Debates
Contemporâneos

15h15 às 16h
(1ª EM)

Handebol ou Vôlei
15h30 às 16h15

(1ª e 2ª EM)

Projeto de Vida
15h15 às 16h

(2ª EM)

Educação
Financeira

Turma 2
15h40 às 16h35

(1ª e 2ª EM)

Projeto de Vida
16h às 16h45

(1ª EM)

Debates
Contemporâneos

16h às 16h45
(2ª EM)

Atenção: O Programa Internacional e as aulas de Teatro estão integrados às atividades do período
estendido, portanto não servem para compor o currículo das disciplinas eletivas.



Conheça mais sobre os projetos

Projeto de vida
O curso Projeto de vida visa propiciar aos jovens uma maior conscientização a respeito de si mesmos

(características pessoais, habilidades, dificuldades, condutas interesses, desejos), das relações que

constróem nos diferentes níveis de socialização (família, pares, escola, comunidade), e das possibilidades

de atuação no mundo. Além disso, pretende orientá-los a desenvolver um planejamento das ações que

os levem ao encontro daquilo que almejam para si e seu futuro. O desenvolvimento de dimensões

socioemocionais apresenta-se como parte inerente desse processo de maneira intencional e planejada

tanto pelas temáticas abordadas como pelas atividades a serem realizadas. Assim, nesse percurso

formativo pelo qual o jovem passará, daremos ênfase ao desenvolvimento da consciência social, da

empatia, da ética, da responsabilidade consigo e social, do autocuidado e da autonomia.

Carga horária: uma aula semanal. O estudante poderá realizar a atividade presencialmente ou on-line.

Material: Sistema Anglo (100% digital)

Debates Contemporâneos
O curso Debates Contemporâneos tem por objetivo desenvolver no estudante duas competências

globais: o senso crítico e a criatividade. Sendo assim, as atividades evocarão temas contemporâneos

como recurso para promover a leitura, a reflexão e o debate de ideias proveitoso - o que remete ao

aspecto desafiador desse curso, pois, para exercitar a resolução de conflitos ou fazer-se respeitar, o

estudante deverá vivenciar a discordância e a divergência. A discussão de temas complexos e polêmicos

é a estratégia fértil para atingir as competências propostas.

Carga horária: uma aula semanal.  O estudante poderá realizar a atividade presencialmente ou on-line.

Material: Sistema Anglo (100% digital)

Iniciação Científica
O curso de Iniciação Científica tem como objetivo principal criar condições para que os estudantes
participem de projetos de pesquisa nas áreas de ensino das Ciências da Natureza oferecendo, assim,
oportunidade de formação pessoal, aprimoramento de conhecimentos e incentivo ao preparo para a
vida profissional. O curso oferece aos alunos conhecimentos científicos a partir da experimentação de
práticas de pesquisa, permitindo aos estudantes do ensino médio vivências acadêmicas. Além disso, a
pré-iniciação científica proporciona aos estudantes a oportunidade de testemunhar a aplicação prática
de conceitos aprendidos durante aulas teóricas. O contato com a experimentação pode possibilitar a
constatação de que boa parte do trabalho feito em laboratório baseia-se no que é discutido e estudado
em sala de aula. O contato com a pesquisa científica amplia a postura crítica do aluno, favorecendo
também seu protagonismo na construção do conhecimento e da autonomia, além de auxiliar na tomada
de decisões.



Carga horária: duas aulas semanais. O estudante poderá realizar a atividade exclusivamente de forma

presencial.

Material: preparado e disponibilizado pelo professor.

Educação Financeira
O curso tem por objetivo apresentar ao estudante problemas contextualizados com informações

verídicas acerca do país, cidade, local onde mora. Além disso, visa consolidar a formação integral dos

estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida e melhorem

seu bem-estar social, auxiliando-o a se planejar e lidar com as frequentes oscilações de fluxos financeiros

ao longo da vida. Propõe, também, a discussão acerca de conceitos que possam ser relevantes no

presente e futuro dos alunos, tais como o valor do dinheiro, oferta e demanda de mercado,

comparações entre preços, investimentos e financiamentos, impostos, inflação e indexação, regimes de

previdência e mercado de ações, entre outros.

Carga horária: uma aula semanal.  O estudante poderá realizar a atividade presencialmente.

Material: preparado e disponibilizado pelo professor.

Programa Internacional
O Programa Internacional proporciona ao estudante a ampliação de seu repertório cultural e o prepara

para um mundo em constante evolução. Com formação alinhada com o ensino americano, vai além da

proposta de aquisição de um segundo idioma, pois o estimula a adquirir novos conhecimentos, abrindo

possibilidades para formação acadêmica em grandes universidades dentro e fora do país.

A conquista de um diploma do Ensino Médio Americano (High School)  lhe dará condições para aplicar-se

a universidades americanas e também instituições de outros países que aceitem o currículo americano.

Além disso, com o diploma de ensino médio o aluno será automaticamente aceito na faculdade parceira,

a TMCC - Truckee Meadows Community College, localizada em Reno, Nevada, para iniciar sua graduação

on-line. Após dois anos estudando remotamente com o TMCC, será possível se transferir para uma de

suas 15 universidades parceiras a fim de concluir seus estudos universitários. Esta parceria significa ser

aceito no TMCC sem a necessidade de um TOEFL ou qualquer outro exame de idioma.

Cursos CTE
Com a parceria entre a ASI - Advantages School International - e o Morumbi Sul é possível fazer,

paralelamente ao Ensino Médio, os cursos de Carreira e Educação Tecnológica, que conferem o

certificado de Escola Americana comprovando que o estudante possui o conhecimento técnico da

carreira escolhida  e  também um nível de idioma bom o suficiente para poder estudar em uma escola

americana.

Conheça mais sobre o Programa Internacional acessando o link: ASI - Programa Internacional.

https://morumbisul.com.br/internacional/


_____________________________________________________________________________________

Como se inscrever:
A partir das informações acima, em conjunto com o estudante, a família deverá escolher duas atividades

e enviar sua escolha, através do preenchimento do formulário clicando neste link.

Caso o estudante queira se matricular no Programa Internacional ou Teatro, deverá enviar um

chamado via Agenda Digital MS para o Canal Pedagógico 1ª série EM ou Pedagógico 2ª série EM.

Valores (contratação anual em 12 parcelas)

Atividade Valor

Projeto de Vida Incluso

Debates Contemporâneos Incluso

Iniciação Científica Incluso

Educação Financeira Incluso

Programa Internacional 110 U$

Teatro R$ 199,00 mensais

Handebol, Vôlei R$ 85,00 mensais

*Após recebimento das inscrições, que podem ser feitas até 10/03,  a Coordenação Pedagógica

informará aos alunos sobre a formação das turmas e início das aulas.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

03/2022

https://forms.gle/qVn94yM9c1p59WQPA

