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4.ESCOLA SESI JAIARA 
 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

ANO/SÉRIE/ 
MODALIDADE  

ATIVIDADE/AÇÃO 
 

TEMÁTICA TRABALHADA DATA HORÁRIO 
PALESTRANTE EXTERNO E 
EMPRESA/INSTITUIÇÃO 

 *se houver 
Lafarge EJA: 

9º Ano Ensino 
Fundamental;  
1ª e 2ª série  
Ensino Médio. 

Pesquisa: o processo da industrialização mundial e 
debates sobre quais países são os principais 
influenciadores na industrialização brasileira. 

Como está o Brasil no Cenário 
Mundial da Industrialização 

21 e 
22/05 

19h - 

Carta Fabril 
 

EJA: 
9º Ano Ensino 
Fundamental;  
1º Período do 
Ensino Médio. 

Palestras e pesquisa: Para conhecer a história da 
Carta Fabril, construindo uma linha do tempo com a 
modernização industrial ocorrida em diferentes 
frentes de produção, compreendendo a importância 
da empresa na economia local e na vida da 
comunidade. 

Carta Fabril da fundação aos dias 
atuais  

22 e 
23/05 

19h Representante de  RH da 
empresa Carta Fabril 

CAOA 
 

EJA: 
Ensino Médio 
EaD  
(Nova EJA) 

Palestra: Perfil do colaborador que a indústria almeja.   Importância do estudo para o 
desenvolvimento profissional  

24/05 16h Representante de RH da 
empresa CAOA 

SESI Jaiara EJA: 
9º Ano Ensino 
Fundamental; 
Ensino Médio 
EaD 
(Nova EJA) 

Palestra: a importância do SESI na escolarização do 
trabalhador da indústria e da comunidade. 
  

SESI – Serviço Social da Indústria 
como agente transformador. 

21, 22 
e 23/05 

19h Nara Núbia Alves da Costa 
Fonseca 
Gerente do CAT “Branca de 
Lima Porto” 
 

Salão de Eventos 2º ao 5º ano Seminário: representantes de Indústrias para falar 
sobre as profissões. 
 

Profissões no setor industrial 
(Levar os alunos a valorizar as 
profissões, percebendo a importância 
das mesmas no setor industrial).  

20/05 9h 
15h 

Representante da Empresa 
Ypê, AMBEV e Brainpharma. 

Cantina da Unidade 1º ao 5º ano Exposição Industrial 
 

Importância da Indústria no dia a dia.  
(Levar os alunos a conhecer produtos 
industrializados e identificar,  valores 

21/05 8h-10h 
15h – 17h 

- 
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nutricionais, prazo de validade, forma 
de utilização e etc.). 
 

Sala de Aula 1º ao 5º ano Mostra: Cine Indústria Processo de Produção Industrial 
(Exibição de filmes que abordam o 
processo de produção industrial, 
objetivando levar os alunos à 
conhecer o processo). 

24/04 Durante o 
período de 

aula 

- 

SENAI Roberto 
Mange 

9º ano Visita no Laboratório de Química do SENAI: O papel 
do Químico no Setor Industrial 
 

Valorização do Químico no setor 
industrial. 
(Levar os alunos à conhecer um 
laboratório de Química e a 
compreender a importância e o papel 
desse profissional nas indústrias). 

23/05 9h às 11h Diego – Supervisor do SENAI 

Salão de Eventos 6º ao 9º ano Palestra: Importância do Setor Industrial na 
economia do país e a geração de empregos 
 

O que é a Engenharia de Produção e 
sua importância para as indústrias. 
(Levar os alunos a compreender a 
importância do setor industrial na 
economia do município, do estado e 
do país). 

22/05 
 
 

24/05 

9h 
15h 

 
10h 
14h 

 

Ana Teresa (representante 
da Indústria CIA Hering) 
 
Professor da Engenharia de 
Produção da faculdade 
FAMA. 
 

Supermercado local 
(de médio a grande 
porte) 

6º ano Visita ao Supermercado: Os produtos oriundos das  
indústrias na vida das pessoas. 
 

Análise dos Produtos 
Industrializados: Diferença entre 
procura e oferta. 
(Levar os alunos a conhecer como são 
armazenados alguns produtos 
industrializados, procura e oferta de 
produtos, marcas que têm mais 
procura, validade, custos entre 
produtos similares). 

22/05 9h 
14h 

 

- 

 
 
 
 


