Desenvolvendo
cabeça, corpo
e coração
Matrículas

Ensino Médio
Apresentação Colégio EAG 2020/21 - Todas as informações contidas nesse documento são sigilosas e oﬁciais

Fazendo diferente desde 1983.
Somos uma instituição apaixonada por educar
com qualidade, que forma cidadãos capazes de
analisar, compreender e intervir na realidade,
visando ao bem-estar da humanidade, no plano
pessoal e coletivo.
Para que isso aconteça, deve se desenvolver a
criatividade, o espírito crítico, a capacidade para
análise e síntese, o autoconhecimento, a
sociabilização, a autonomia e a responsabilidade.
Formamos assim, seres humanos com atitudes
para colocar-se a serviço do bem comum, possuir
espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, disporse a conhecer-se, a desenvolver a capacidade
afetiva e possuir visão inovadora.

ACOLHIMENTO
PROTAGONISMO
INOVAÇÃO
RESPONSABILIDADE SOCIAL
nossos principais pilares

Parcerias
Escolhemos a dedo todos os nossos
parceiros, pois nós levamos ao pé da
letra o fazer parte, estar envolvido, estar
presente em todos os momentos,
unindo escola-colaborador-alunosfamília.
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Nosso colégio é uma instituição
associada a UNESCO.
Ser Escola Associada da UNESCO signiﬁca reconhecimento
internacional ao trabalho do Coléio EAG em promover
ativamente um mundo mais justo, pacíﬁco, inclusivo e
sustentável. Temos responsabilidade de seguir os objetivos de
uma aprendizagem intercultural, desenvolvimento sustentável,
cultura de paz e conhecimento do Sistema ONU e dos desaﬁos a
serem enfrentados.

Em breve realizaremos ainda
mais em nosso novo prédio

Ensino Médio
O Ensino Médio é um período decisivo e muito
importante para a vida do adolescente. É um
período de transição, entre o mundo escolar e o
mundo de escolhas proﬁssionais. Nessa época
essencial para o preparatório ao
vestibular, ingressar no mercado de trabalho e
encarar de frente a vida adulta, é necessário
que a formação vá muito além da sala de aula.
Nosso Projeto Pedagógico está compromissado
com a diversidade de expectativas quanto
formação, educação integral e construção de
projeto de vida.

O que oferecemos?
SALAS DE SISTEMATIZAÇÃO
O aluno absorve o conteúdo teórico da matéria, com instruções
do professor, devendo fazer as anotações necessárias e
acompanhar o livro didático.

SALAS DE OFICINA DE APRENDIZAGEM
O professor conduz de maneira vivencial situações reais, fazendo
com que o aluno absorva o conteúdo de forma mais eﬁcaz.
SALA DIGITAL
A cultura digital é muito importante e está presente
desde a Educação Infantil para nossos alunos.
CULTURA MAKER
Nosso parceiro Nave à Vela promove diversas atividades
para a exploração da cultura digital na prática para um
aprendizado além da sala de aula.
LABORATÓRIO
PLANTÕES DE DÚVIDAS (presencial e online)

Disciplinas diferenciadas
Além do currículo comum de acordo com a BNCC
e matérias já inclusas em outros níveis, no Ensino
Médio nós focamos muito em mercado de
trabalho e empreendedorismo, oferecendo
também aos nossos alunos as seguintes
disciplinas:
1º EM: Planejamento e Gestão de Projetos
2º EM: Gestão de Processos e Inovação e
Miniempresa I
3º EM: Ética e Direito Empresarial, Gestão de
Negócios, Estratégia Empresarial e Conclusão do
Projeto Miniempresa.

Além do diploma ao término do 3º ano do Ensino
Médio, o aluno também recebe 08 certiﬁcados,
sendo:
1ºEM:
01 certiﬁcado de: Planejamento e Gestão de
Projetos (40 horas)
01 certiﬁcado da Escola da Inteligência (40 horas)
2ºEM:
01 certiﬁcado Gestão de Processos e 01 certiﬁcado
de Inovação (40 horas)
01 certiﬁcado de Miniempresa I (40 horas)
01 certiﬁcado da Escola da Inteligência (40 horas)
3º EM:
01 certiﬁcado de Ética e Direito Empresarial (40
horas)
01 certiﬁcado de Gestão de Negócios (40 horas)
01 certiﬁcado de Estratégia Empresarial (40 horas)
01 certiﬁcado de Miniempresa II (40 horas)
01 certiﬁcado da Escola da Inteligência (40 horas)

Educação socioemocional
A BNCC determina a necessidade de um projeto
de educação socioemocional.
Nosso parceiro, a Escola da Inteligência, é um
programa educacional fundamentada na Teoria
da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr.
Augusto Cury. A sua metodologia promove, por
meio da educação das emoções e da inteligência,
a melhoria dos índices de aprendizagem,
redução da indisciplina, aprimoramento das
relações interpessoais e o aumento da
participação da família na formação integral dos
alunos.
Todos os envolvidos - professores, alunos e
familiares – são beneﬁciados com mais qualidade
de vida e bem-estar psíquico. (A partir do G3).

Psicologia positiva
Nossos professores estão recebendo formação em
Psicologia Positiva e em breve, nosso Colégio será
o primeiro Colégio Positivo do Brasil. Sabe o que isso
signiﬁca?
A Psicologia Positiva estimula e incentiva o pleno potencial
humano e muito embora não foque nos problemas, nos
prepara a lidar com eles e com as circunstâncias negativas
da vida como algo a mais enão como um fator limitante.
Durante o curso nossos professores e gestores aprendem a
concentrar-se nas emoções positivas como a esperança,
otimismo, gratidão, perdão - que trazem benefícios a curto
e longo prazo, além de focar nos relacionamentos
interpessoais. Sobretudo, aprenderão como ﬂuir no trabalho
e como aplicar isso em sala de aula, potencializando cada
criança em suas virtudes.

Educação Empreendedora (Mini Empresa - a partir do 9º ano)
Ter uma visão empreendedora é muito importante e abre
várias possibilidades no futuro. O Projeto MINIEMPRESA é
a porta de entrada do aluno para o mercado de trabalho e
empreendedorismo.
Esse projeto inicia no 9º ano do Fundamental II e vai até o
ﬁnal do 3º ano Ensino Médio, com a entrega de um
trabalho de conclusão. Os alunos montam uma empresa
ﬁctícia, que apesar de não ser obrigatório ter lucro, tem
todas as obrigações de uma empresa real.
Os nossos aprendizes têm Aula de Finanças, Ética e Direito
Empresarial, Planejamento e Gestão de Projetos, Pesquisa
de Mercado, Gestão de Processos e Inovação, Estratégia
Empresarial, aprendem a fazer o Marketing do seu
negócio, assim como outros assuntos que contemplam
administrar um negócio real.

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS
PLATAFORMA POSITIVO ON
LIVRO DIGITAL POSITIVO INTERATIVO
agenda
digital

PLATAFORMA EDUQO
GOOGLE FOR EDUCATION
AGENDA ONLINE
PAI SEM FILA
EDUXE PLATAFORMA ACADÊMICA
REUNIÕES ONLINE

INTELIGÊNCIA PEDAGÓGICA
ACOMPANHAMENTO COM NEUROCIENTISTA DA EDUCAÇÃO
FUTURA PRIMEIRA ESCOLA POSITIVA DO BRASIL
ENCONTRO VIRTUAL SEMANAL COM AS FAMÍLIAS
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
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VISITAS ÀS UNIVERSIDADES

CURSOS GRATUITOS EM PARCEIROS DO COLÉGIO

Vem ser EAG!
Entre em contato com a gente.
Nós do Colégio EAG estamos
disponíveis para esclarecer
todas as suas dúvidas.

11 5841-0058
atendimento@colegioeag.com.br
www.colegioeag.com.br
Rua Ocapeguara, 150/184

