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A vida pode ser leve como soltar pipas no ar, mas também oferece subidas 
íngremes e descidas vertiginosas de montanhas-russas. Quem nos dera somente 
viver momentos de alegria a girar, nos cavalinhos de um carrossel.

Nossa escola comporta vidas. Professores, diretores e demais colaboradores 
seguram as mãos dos alunos, tanto nos momentos íngremes, como nos instantes 
de alegria em rodopio – e não as soltam. São pessoas que se importam. E serão 
importantes para alguém. 

Ao longo do percurso até o futuro, as vidas em nossa escola caminham, sentam, 
conversam, escutam. Crianças e jovens falam sobre sonhos, que são como flocos 
de algodão-doce, envoltos de esperança. 

Nossa escola tem em mãos afeto, confiança e responsabilidade. Sentimentos e 
propósitos, envoltos, fio a fio, como o doce algodão dos sonhos da infância e da 
juventude.
   
O mundo que se apresenta aos alunos do Colégio Objetivo de Muzambinho é 
amplo e transformador. Exige atitude, respeito, tolerância. E os alunos aprendem 
a lidar com isso tudo desde pequenininhos. Eles põe as mãos na massa, para 
modelar o conhecimento; na terra para lançar as raízes da preservação 
ambiental; na consciência para manter o respeito as diferenças individuais; no 
ombro do colega para resguardar o bom convívio e a colaboração. 

No que depender dos alunos do Colégio Objetivo de Muzambinho, o mundo 
estará sempre em boas mãos.

Reunimos nesse manual, algumas informações que irão ajudá-lo a compreender 
nosso método de trabalho e de que maneira faremos com que nosso processo de 
aprendizagem se torne prazeroso para seu filho.

Mensagem da Direção

Boa leitura
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‘‘O Colégio Objetivo tem a missão de assegurar um ensino de qualidade, promovendo o 
desenvolvimento global da criança para que ela se torne cidadão capaz de interagir e intervir 
em nossa realidade.’’
Isto se dá através do ambiente que criamos, que ajuda no fortalecimento da auto-estima e 
na construção da identidade de nossas crianças. Preocupados com o bem-estar e conforto 
de nossos alunos os ambientes foram projetados para atender às necessidades.
Trabalhamos sempre norteados por uma proposta; que é fazer com que as informações 
sejam compreendidas e interelacionadas pelos alunos, dando sentido a sua aprendizagem e 
fazendo com que os desafios do cotidiano escolar se tornem motivação para seu 
crescimento. 

Nossa Missão

 Desenvolver competências e habilidades nos alunos para que eles identifiquem os 
problemas e saibam os caminhos para achar a solução.

 Manter o corpo docente capacitado e com vontade de ensinar, fazendo de cada aula 
uma nova descoberta e motivando o aluno a querer aprender cada vez mais.

 Ministrar aulas bem planejadas, bem preparadas e bem dadas, pois são pré-requisitos 
para um aprendizado eficiente e duradouro.

 Motivar o aluno a querer aprender e, assim, consolidar os conhecimentos que 
construiu ao longo de sua vida educacional.

 Preparar o aluno para enfrentar os desafios da vida, ampliando seus horizontes, para 
que possa atuar no presente e no futuro com sucesso.

 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento da sua autonomia de estudo para que ele 
aprenda a aprender.

 Ter uma escola em construção permanente, que está sempre refletindo sobre si 
mesma para superar suas falhas e oferecer o melhor aos alunos.

 Trabalhar diariamente valores fundamentais como organização, disciplina, 
responsabilidade, criatividade e diálogo.

Conheça alguns de nossos compromissos
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 A escola e o Sistema de Ensino trabalham embasadas na confiança e no respeito 
mútuo, e juntos oferecem o seu melhor trabalho ao aluno; 

 Nossa proposta pedagógica tem ações coordenadas entre as diferentes áreas, ligando 
assuntos e fazendo relações que são comuns ao cotidiano; 

 Nossa metodologia desenvolve no aluno a capacidade de aprender buscando seus 
conhecimentos, fazendo análises e chegando às conclusões;

 Estamos em constante aperfeiçoamento da forma de estudos e seus pontos 
principais, aos novos contornos do conhecimento que surgem com o movimento e 
desenvolvimento da sociedade;

 Trabalhamos projetos, abordagens e atividades especiais que visam o 
acompanhamento das tendências como o cuidado com o meio ambiente;

 Incentivamos à utilização da lógica e da dedução, proposto em centenas de 
atividades, como forma de ampliar e dar sentido aos conhecimentos;

 O material Didático é atualizado, feito por especialistas, para diferentes faixas etárias, 
com atividades adequadas para cada uma delas;

 Os textos, linguagens e formas de registro são diversificados, apresentados de forma 
cuidadosa e programada quanto a progressão de dificuldade;

 Conteúdos abordados em exemplos e situações comuns à vida real e aos interesses 
dos alunos, aproximando o momento escolar de sua realidade;

Entenda por que seu filho merece estudar no Colégio Objetivo
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Com o apoio de todos os educadores e de nossa equipe técnica, nossa escola promove 
atividades sociais dinâmicas, com a participação dos alunos e o envolvimento das famílias 
com o objetivo de estreitar os laços entre a escola e a família.

A parceria entre as famílias e nossa escola transforma cada momento do cotidiano do aluno 
em práticas educativas fundamentais na formação de valores e na colocação dos limites 
indispensáveis para encarar os desafios do desenvolvimento.

Eventos sociais – Relação família e Escola

Alguns dos momentos que já fazem parte de nossa rotina

Educação Infantil Ensino Fundamental/Médio

Reunião de apresentação
Reuniões bimestrais
Dia das mães
Dia dos avós
Festa Junina
Dia dos pais
Feira de ciências
Show de Talentos
Dia da família
Formatura - Nível II
Objetíadas
Troca de faixas do Judô
Festival de encerramento

Reunião de apresentação
Reuniões bimestrais
Dia da família
Festa Junina
Feira de ciências
Show de Talentos
FIX - Festival Interno de Xadrez
Objetíadas
Acantonamento
Troca de faixas do Judô
Festival de encerramento
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 Inteligência, criatividade, espírito de iniciativa, capacidade de liderança e 
perseverança são fatores determinantes da realização pessoal e profissional. Estimulá-los 
desde a infância é preparar o estudante para enfrentar um mundo que se transforma em 
ritmo acelerado. Revoluções sucedem-se incessantemente em todos os campos do 
conhecimento e em todas as áreas de atividade. É preciso inteligência para discriminar a 
importância das questões essenciais, liderança para enfrentá-las, criatividade para 
encontrar soluções e persistência para não desistir diante das dificuldades.

 Preocupamos em despertar em nossos alunos senso crítico e espírito questionador, 
como fundamentos de uma atitude independente e responsável. Para isso usamos uma 
metodologia  de aprendizagem pela atividade, ou seja, aprender fazendo. No planejamento 
e na execução das atividades são levados em conta o nível de conhecimento dos alunos, o 
seu ritmo de aprendizagem e os tipos de motivação que os inspiram. Esse procedimento visa 
respeitar as diferenças individuais e as características mais importantes da criança, na 
realização de cada uma das atividades.

O ensino fundamental - 1º ao 9º ano

Nossa educação infantil

 Nossa Educação Infantil oferece ás crianças um conjunto de oportunidades, meios e 
materiais para o crescimento saudável.  Trabalhamos para que a criança se sinta 
autoconfiante e segura no ambiente escolar e em seus relacionamentos. Oferecemos a ela 
condições para que ela viva sua infância de maneira ativa e questionadora, estimulando sua 
criatividade. E é no contato com crianças que ela vai aos poucos incorporando valores, 
conhecendo seus limites e aprendendo a respeitar os sentimentos, ideias, atitudes e valores 
alheios. 

 Nossa Educação Infantil visa ao desenvolvimento integral do aluno, levando em 
consideração os saberes que ele traz e sua capacidade de aprender em interação com o 
ambiente social e físico, no qual se dá a construção do conhecimento, o desenvolvimento 
emocional, a socialização e a assimilação de valores éticos e estéticos. 

 Em síntese, nosso compromisso é oferecer aos alunos um ambiente agradável, 
estimulante, desafiador e seguro, por meio de um projeto educacional alinhado aos novos 
tempos.
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 Nossa escola é parceira do Sistema de Ensino Objetivo, que é, hoje, a mais compIeta 

instituição de ensino do Brasil, atuando desde a educação infantil até a preparação para os 

vestibulares. Essa posição foi conquistada graças ao constante aprimoramento e ao compromisso 

de oferecer um ensino de qualidade, capaz de formar cidadãos preparados para interagir com a 

comunidade e o meio ambiente em que estão inseridos.

 O material didático do Objetivo é cuidadosamente elaborado para abranger todo o 

conteúdo programático e responder rapidamente aos desafios e acontecimentos do mundo 

contemporâneo. 

 Ao matricular seu filho em nosso colégio ele receberá um material didático prático, com 

informações claras e abrangentes. Não é necessário comprar um livro para cada matéria, pois tudo 

o que ele procura está ali, de forma completa, organizada e atualizada. Conta, ainda, com os 

recursos do Portal Educacional Objetivo —www.objetivo.br — para resolver exercícios de maneira 

interativa, fazer pesquisas ou acessar as novidades da Internet.

 A necessidade do ensino remoto durante a pandemia mostrou o quanto o Sistema de Ensino 

Objetivo desponta dos demais sistemas. Com sua plataforma EAD todos alunos tiveram acesso a 

todo o conteúdo do material didático com aulas de todas as disciplinas com os professores do 

proprio sistema de ensino.

Sistema de Ensino / Material Didático

Ensino Médio

No Ensino Médio nossa proposta pedagógica privilegia o ensino enquanto construção do 

conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do estudante e sua inserção no 

ambiente social. Em nossa organização adotamos a tônica da flexibilidade como premissa da 

organização curricular, possibilitando a articulação entre as áreas do conhecimento e os 

componentes curriculares.

 Nosso currículo propõe as competências e habilidades que, traduzidas em direitos de 

aprendizagens, contribuirão para a formação completa dos estudantes, envolvendo um repertório 

cultural, de criatividade, de empatia, de comunicação, de pensamento científico, de 

responsabilidade, de cultura digital, de trabalho e de projeto de vida, numa perspectiva integral, 

interdisciplinar e interdimensional, em que a centralidade das aprendizagens seja o estudante.

 Com a inserção do Novo Ensino Médio o currículo é formado pela Formação Geral Básica 

e pelos Itinerários Formativos. Os Itinerários Formativos são conceituados como o espaço 

curricular voltado para conectar a escola com os anseios, interesses e demandas dos 

estudantes, bem como para promover o aprofundamento das aprendizagens da Formação Geral 

Básica.
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 A educação ambiental é fundamental para uma conscientização das pessoas em 
relação ao mundo em que vivem para que possam ter cada vez mais qualidade de vida sem 
desrespeitar o meio ambiente. Nosso objetivo é tentar criar uma nova mentalidade com 
relação a como usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, criando assim um novo 
modelo de comportamento, buscando um equilíbrio entre o homem e o ambiente. A 
educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, e nossa escola se tornará um 
espaço permanente de aprendizagem e transformação com base no diálogo, na cooperação 
e no respeito à diversidade e à vida em todas as suas dimensões. 

 Nesse sentido damos aos alunos à oportunidade de estarem em contato com a horta, 
a plantar e a colher, mostrando a eles a importância desse trabalho. Os alunos também tem a 
oportunidade de alimentar os pássaros e os macacos, com sobras de frutas que, em suas 
casas seriam descartadas e jogadas no lixo; além de poder correr e brincar em meio as 
árvores espalhadas pela escola.

Natureza e Meio ambiente

Prática esportiva

 As atividades esportivas visam ao desenvolvimento corporal completo por meio de 
jogos e atividades orientadas. Nessa área pretendemos educar corporalmente nossos 
alunos, ensinando-os a andar, correr, pular, respirar, alimentar-se etc, conscientizando-o a 
buscar uma melhor qualidade de vida, além de propiciar a interação social por intermédio 
dos jogos de equipe.
 Os esportes dão ao aluno a oportunidade de desenvolver o equilíbrio emocional, a 
boa forma física e a autodisciplina. Temos a consciência da importância de uma formação 
saudável que desenvolva o espírito esportivo, a interação social e a autoconfiança, contudo, 
sempre respeitando a individualidade dos alunos.
 Durante o ano letivo procuramos trabalhar com os mais diversos esportes, sempre 
incentivando os alunos a trabalhar não só a parte física, mas sempre os orientando e os 
conduzindo a desenvolver e praticar as habilidades e competências humanas que todos 
carregarão consigo e que, com certeza, contribuirão para a formação de boas pessoas.

NOSSA ESCOLA tem em 
 afeto, confiança MÃOS,

e responsabilidade.



Corpo Docente

Matriz Curricular

Educação Infantil

 Nossa escola acredita na forte influência do trabalho do professor para culminar com 
o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Por isso o quadro de professores é formado 
por excelentes profissionais que possuem grande experiência na docência.
 A atualização do corpo docente é prática rotineira em nossa escola. Semanalmente 
são promovidas reuniões com temas variados para aperfeiçoamento e atualização com os 
temas recentes de educação. 
 Semestralmente todo os professores participam de cursos presencial de formação na 
unidade própria do Sistema Objetivo em São Paulo/SP. Os cursos sempre são ministrados 
pelos autores do material didático.
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Ensino Fundamental Anos Iniciais

Ensino Fundamental Anos Finais
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Ensino Médio

Projetos / Conteúdos extras 

Nossa escola, além do conteúdo pedagógico, preocupa-se em formar cidadãos que tenham 
condições de contribuir de forma positiva em nossa sociedade. Nossos conteúdos extras 
são trabalhados com o objetivo de desenvolver nos alunos competências e habilidades que 
contribuirão diretamente para a formação humana e pessoal de cada um. Buscamos, 
através desses conteúdos desenvolver e estimular comportamentos que ficarão enraizados 
e se tornarão parte de nossos alunos para toda a vida.

 Futebol          Ballet Infantil        Judô

Patinação            Teatro               Horta         

   Xadrez             Artesanato          Violão

Vôlei
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Estrutura Física

 O Colégio Objetivo tem a maior e mais completa estrutura física da 
região, tudo para oferecer condições ao aluno, para que, realmente, ele 
se torne sujeito ativo em seu processo de aprendizagem. Nossos 
espaços dão condições para que a curiosidade do aluno seja despertada 
e também seja trabalhada de forma a se transformar em aprendizagem 
concreta. Nossos alunos não ficam ‘presos’ nas salas de aula, eles são 
instigados a descobrir, em nossos ambientes, situações onde a 
aprendizagem parta da curiosidade e necessidade de cada um. Esse 
método e condições de trabalho faz com que o processo educacional, 
através de descobertas, seja prazeroso para os alunos.
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Segurança

Anotações gerais

Além de propiciar um ensino de qualidade e prazeroso, num ambiente muito amplo e com 
muita área verde, nos preocupamos constantemente com a segurança de nossos alunos. 
Neste sentido nossa escola é toda monitorada por sistema de câmeras de vigilância, com 23 
câmeras com gravação e monitoramento 24 hs.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Rua Joaquim Villas Boas, 301 A

Jardim Mirian - Muzambinho-MG

(35) 3571-5780

(35) 99247-3585 

escola@objetivomuzambinho.com.br
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