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O Mural “Muro do Anésia”  é uma publicação da escola estadual Prof. 
Anésia Loureiro Gama, situada na Av. Kennedy, nº 345. Faz parte do pro-
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Noite da Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade Metodista de 
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= Calendário 
 

- Festa Junina:

Dia 23 de junho, das 10h às 16h. Com 
barracas de pastel, cachorro quente, 
doces e pescaria. 

 
- Provão:

Ensino   Fundamental: dias  25  e  26  de junho. 

Ensino Médio: dia 25 de junho. 

O conteúdo reunirá as matérias estuda-
das durante o semestre.

 
- Curso de inglês on-line: 

As inscrições podem ser feitas no site 
da EVESP. Todos os alunos do Ensino Médio 
podem concorrer a uma vaga. 

A última seletiva será realizada no dia 
11 de junho. Para mais informações acesse 
o site abaixo:

www.educacao.sp.gov.br/portal/proje-
tos/evesp

Divulgação

4 Leonardo Ratti

A área da Informática é um mercado que 
vem crescendo muito no Brasil e no mundo, 
e gera bastante interesse  para os jovens. 
Um dos cursos exigidos para exercer a 
profissão é o de Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, que tem 
duração, em média, de três anos. 

Para  fornecer uma visão melhor sobre 
a carreira, entrevistamos um profissional 
desse ramo. O desenvolvedor web Rafael 
Andrade de Souza, 25, se formou como 
tecnólogo em Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas na UNIBAN, em 2009. Ele 
conta que é uma área muito abrangente 
e bastante dinâmica, e que se exige uma 
atualização constante dos conhecimentos 
técnicos. Também cita que há um leque 
enorme de caminhos a serem seguidos.

= orientação VoCaCional 

Informática: uma área 
em crescimento

Segundo Rafael, a procura por profission-
ais da área só tende a crescer. “Cada vez 
mais os processos da vida real estão sendo 
informatizados, ainda mais com a chegada 
dos tablets e aplicativos para celulares”, 
afirma. Outra boa notícia para quem pensa 
em seguir na profissão é que não é um mer-
cado difícil de se ingressar. “Existe muita 
facilidade em projetos freelancers em 
pequenas empresas”, acrescenta.

Rafael mais dá dicas para se dar bem no 
ramo: ”O sucesso depende muito das suas 
qualificações. Quanto mais conhecimento 
você adquirir, e mais recursos você souber 
usar, melhor colocado você estará”. Rafa-
el também afirma que um desenvolvedor 
que tenha um conhecimento bom e saiba 
usar WordPress (CMS), HTML, XHTML, CSS, 
PHP, ASP, Java Script, Query; SQL e MYSQL 
(Banco de Dados) ganha, em média, de R$ 
2.000 a R$ 3.000.g

Desenvolvedor web dá dicas de como se dar bem no mercado 

info.abril.com.br

= entreVista

4 Luiz Henrique Pelizzari e 
Vitor Jaqueto

Muro do Anésia: Há algum trabalho 
realizado na escola para coibir o bullying?
Max Amorim: Realizamos um HTPC (Hora 
de Trabalho Pedagógico Coletivo) com os 
professores, com  conscientização sobre  
o  que é o fenômeno, as características, 
indicações de como perceber isso em sala 
de aula, etc. 

MDA: O destaque que a mídia deu ao assunto 
gerou uma maior atenção ao tema?
MA: A atenção sempre existiu. Mas temos 
dado maior enfoque ao assunto há pelo 
menos dez anos, sempre tocando no tema 
com os professores durante as HTPCs.

MDA: Já houve alguma ocorrência grave de 
bullying aqui no Anésia?
MA: Nomear um caso como grave é bastante 
complicado. Isso vai da reação de cada 
pessoa, e em como isso afeta o psicológico 
das vítimas. Mas não há registro de algo  de 
maior destaque - como agressões físicas, 
por exemplo.

MDA: Na sua opinião, qual o principal 
trauma que pode ser causado numa vítima 
de bullying?
MA: Há diversas formas de reação à 
agressão sofrida. Pode ser que a vítima 
fique mal durante uma semana, mas depois 
ela não leve as consequências disso para 
o futuro. Em casos mais graves, quando 
a agressão pode ter influência durante a 
vida inteira,  a consequência é que esse 
jovem será um adulto que não evoluirá 
adequadamente.g

4 Lucas Sposito

Foram sete anos de Anésia até que Ari-
ane Brione, de 20 anos, decidiu seguir a 
carreira de jornalista. A estudante, hoje 
em Valência, na Espanha, fala ao Muro do 
Anésia sobre a importância da escola no se-
guimento de sua vida estudantil.

Ariane estudou no Anésia da quinta 
série ao terceiro colegial, de onde saiu 
direto para a faculdade de jornalismo na 
Universidade Metodista de São Paulo. Após 
cursar por quatro semestres, conseguiu 
uma bolsa para estudar na Universitat 
de València, onde o jornalismo tornou-se 
“periodismo”. Atualmente, Ariane mora 
em um pequeno apartamento em frente à 
faculdade. O imóvel é divido entre ela e 
mais duas estudantes, que também estão 
fazendo intercâmbio.

A qualidade da educação no colegial 
fez a diferença: “O Anésia me deu uma 
boa base educacional para buscar o que 
mais queria na minha vida: começar a 
faculdade”, conta a universitária. “O 
apoio dos professores e coordenadores foi 
essencial para isso. Depois de três anos 

Bate-papo sobre o tema com
 Max Amorim, coordenador do 

Ensino Médio

Arquivo pessoal

Do Anésia para a Europa

somente dedicados ao vestibular, passei na 
faculdade de jornalismo”, diz Ariane. Hoje 
a ex-aluna do Anésia sente saudades da 
proximidade dos alunos da escola: “Tenho 
ótimas lembranças, pois era pequena e 
todo mundo conhecia todo mundo” lembra 
a estudante.

Sobre a intensidade dos estudos, a as-
sumida nerd fala com convicção sobre o 
quanto se deve pegar firme na sala de aula:  
“É muito bom olhar para trás e ver que con-
segui tudo isso porque minha base escolar 
foi ótima, e a dedicação valeu a pena. Se 
alguém te chama de nerd, não se ofenda, 
orgulhe-se, pois um dia tudo pode valer a 
pena”, alerta a universitária. Uma vez in-
scrita no processo seletivo da bolsa, para 
conseguir a vaga foram necessárias altas 
notas na faculdade, além de conversação 
em espanhol e um bom currículo. 

Terminados os seis meses de intercâm-
bio, Ariane voltará para o Brasil, onde ter-
mina o curso de jornalismo em 2013. Na 
bagagem, além de compras e presentes, 
vêm também três novos idiomas, uma nova 
cultura e uma experiência inalcançável 
para quem não corre atrás dos objetivos.g 

Ex-aluna da escola estuda hoje na Espanha

Ariane em Valência, na Espanha. “Minha base escolar foi ótima, e a dedicação valeu a pena”, afirma

A Informática é uma área abrangente e bastante dinâmica, com vários caminhos a serem seguidos


