ECONO
LITROS
NOSSA PRIMEIRA
INVENÇÃO PARA
ACABAR COM O
DESPERDÍCIO DE
ÁGUA

ENSINO MÉDIO

PREPARAÇÃO PARA OS VESTIBULARES
E FORMAÇÃO PARA A VIDA.

DESCUBRA
COMO NOSSO
ENSINO MÉDIO
FAZ SEU FILHO
SE DESTACAR
O ciclo da Educação Básica se encerra com a passagem
do aluno pelo Ensino Médio, consolidando a formação
do estudante como um cidadão autônomo, responsável
e ético. Não obstante, proporciona, além da base
de cultura geral, uma formação que possibilita
ao educando integrar-se na comunidade, mediante
a preparação e orientação básica para seu futuro
ingresso no mundo do trabalho, com as competências
que permitam acompanhar as mudanças que
caracterizam a produção no nosso tempo.

DIFERENCIAIS
SIMULADOS, AVALIAÇÕES E TAREFAS PARA
ESTIMULAR O HÁBITO DE ESTUDO
Entre os diferenciais do Ensino Médio do Colégio
Positivo, estão o estímulo ao hábito de estudo
(com tarefas e avaliações estruturadas e periódicas)
e a preparação para os vestibulares mais concorridos
e para o Enem. A formação de valores permeia
nossa proposta pedagógica, como escola afiliada ao
Programa de Escolas Associadas (PEA) da Unesco.
PROFESSORES SEMPRE POR PERTO
No contraturno, os alunos contam
com assistência pedagógica.
AQUI, LER FAZ PARTE DO DIA A DIA
Durante o ano, os alunos leem dez livros e escrevem
redações semanalmente, visando à preparação
para o Enem e outros vestibulares concorridos.

QUANDO O ASSUNTO É MUNDO
CONTEMPORÂNEO, NOSSOS
ALUNOS TÊM MUITO A DIZER
Nas aulas de Filosofia e Sociologia, os alunos entram
em contato com temas que movimentam o mundo.
Eles também participam de conferências simuladas
nos moldes da ONU e debates com professores.
INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO
Na 2ª série, os alunos participam do programa
Miniempresa, em que aprendem a criar
e operar uma empresa simulada. Nesse
programa, os alunos têm conquistado
inúmeros prêmios com projetos inovadores.

UNIDADES

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
O Ensino Médio é um período de importantes
escolhas relacionadas ao futuro acadêmico.
Acesso a informações, amadurecimento cognitivo
e fortalecimento da autonomia constituem a base
para relevantes decisões. Pautado nisso, o Ensino
Médio do Colégio Positivo oferecerá em 2018
os Itinerários Formativos. As disciplinas serão
reunidas por áreas:
Ciências Exatas: Matemática e Física.
Ciências Biológicas: Biologia e Química.
Humanidades: História, Filosofia, Sociologia
e Atualidades.
Linguagens: Literatura, Arte e Produção de Texto.
Os itinerários são opcionais, contratados
à parte e oferecidos no contraturno. As aulas
serão organizadas com ênfase em aplicações
e vivências, de modo a aproximar o aluno
de práticas profissionais.

As unidades de Ensino Médio do Colégio Positivo
contam com localizações privilegiadas, práticas e de
fácil acesso.

•

Colégio Positivo – Jardim Ambiental

•

Colégio Positivo – Ângelo Sampaio

•

Colégio Positivo Hauer

•

Colégio Positivo Joinville

SUPER MÉDIO
Voltado aos alunos que irão prestar os
vestibulares mais difíceis e concorridos, o
Super Médio conta com a metodologia e a
experiência dos professores do Curso Positivo.
Com materiais didáticos desenvolvidos pelos
próprios professores, o aluno é inserido desde
a 1ª série do Ensino Médio na realidade dos
vestibulares mais concorridos do país.

DIFERENCIAIS
TODA A EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES
LÍDERES EM APROVAÇÃO
Já na 1ª série, os alunos contam com
o apoio de professores com experiência em ensino
pré-vestibular e que também são os autores
do material didático utilizado em sala de aula.

UMA JORNADA COMPLETA DE ENSINO
Além das aulas normais, o conteúdo é aprofundado
em outros períodos: de segunda a sexta-feira, das
13h45 às 15h15.
Após as aulas, os alunos contam com a assistência de
professores de todas as disciplinas, das 15h30 às 17h,
na organização da rotina de estudos e também no
esclarecimento de dúvidas acerca do conteúdo.
O MATERIAL DIDÁTICO E A EVOLUÇÃO DO
CONHECIMENTO
Desenvolvido pelos próprios professores, o material
didático é dividido em teoria e exercícios. Assim,
os alunos têm a possibilidade de compreender
a evolução de seu aprendizado em atividades com
ordem crescente de dificuldade.

COORDENAÇÃO PRÓXIMA E ACESSÍVEL
Dois professores do Curso Positivo, com grande
experiência no ensino pré-vestibular, acompanham
e atendem os alunos em suas atividades.
A PREPARAÇÃO É MAIOR COM OS
VESTIBULARES SIMULADOS
No Super Médio, a preparação para os vestibulares
mais concorridos é constante. Até o fim do ano,
aproximadamente 3.000 exercícios extras são
resolvidos, reforçando o conteúdo visto em aula.

UNIDADE
•

Colégio Positivo – Ângelo Sampaio

ENSINO MÉDIO
INTERNACIONAL
Com formação global, foco na vivência internacional,
professores especializados e projetos de iniciação científica
e tecnológica, o Ensino Médio Internacional é a porta
de entrada para as melhores universidades do mundo.

DIFERENCIAIS
MENTORIA PARA ADMISSÃO EM
UNIVERSIDADES INTERNACIONAIS
Com a Mentoria Acadêmica (Academy Consulting),
o aluno é orientado por um profissional estrangeiro
especializado nas práticas das universidades
internacionais, desde a grade escolar até os
processos de admissão e tudo o que for preciso
para alcançar seus objetivos e sonhos.
CORPO DOCENTE ESPECIALIZADO E
DISPONÍVEL EM PERÍODO ESTENDIDO
Professores brasileiros e de diversos países,
experientes e atualizados, oferecem a melhor
preparação em 50 horas-aula semanais.
CURRÍCULO AMPLIADO
Com maior carga horária de aulas, o aluno também
desenvolve projetos de iniciação científica e tecnológica
em parceria com a Universidade Positivo. A partir da 2ª
série, é possível optar por um currículo diferenciado, de
acordo com a área do conhecimento em que deseja atuar.
EXPANDINDO AS FRONTEIRAS COM O MUNDO
O Ensino Médio Internacional prevê a participação em
intercâmbios, projetos e conexões em parceria com
universidades estrangeiras. O projeto tem como foco o
multilinguísmo e, portanto, traz o inglês como segunda
língua oficial e obrigatória e oferece aos estudantes a
opção, como terceira língua, de francês ou espanhol.

PREPARAÇÃO COMPLETA PARA EXAMES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Nessa proposta, o aluno realiza simulados
para os testes de admissão em universidades
estrangeiras e para exames de proficiência
em outras línguas. Além do foco internacional,
o estudante se prepara para entrar nas
melhores universidades brasileiras por meio
de aulas de assistência, simulados de vestibular
e de Enem e material didático específico.

UNIDADE
•

HORÁRIOS
Aulas das 8h30 às 17h30.

Colégio Positivo Internacional

Novidades

MATRIZ CURRICULAR
Disciplinas em Português
Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História,
Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa, Oficina de
Literatura e Redação.
Disciplinas em Inglês
Arts, Music, Drama, Sports, Biology, Chemistry, Physics,
Mathematics, English, English Creative Writing Workshop,
Língua Francesa e Língua Espanhola.

- Ensino Médio estendido no Colégio
Positivo – Ângelo Sampaio e Colégio
Positivo – Jardim Ambiental
- Terceirão no Colégio Positivo Hauer e
Colégio Positivo – Jardim Ambiental

ANOTAÇÕES

COLÉGIO POSITIVO JÚNIOR
Rua Marcelino Champagnat, 733, Curitiba-PR | (41) 3335-3535

COLÉGIO POSITIVO – JARDIM AMBIENTAL
Rua Itupava, 985, Curitiba-PR | (41) 3335-3535

COLÉGIO POSITIVO – ÂNGELO SAMPAIO
Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2300, Curitiba-PR | (41) 3335-3535

COLÉGIO POSITIVO INTERNACIONAL
Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Curitiba-PR | (41) 3335-3535

COLÉGIO POSITIVO HAUER
Rua Anne Frank, 1919, Curitiba-PR | (41) 3335-3535

COLÉGIO POSITIVO JOINVILLE
Rua Aquidaban, 200, Joinville-SC | (47) 2101-4000

POSITIVO – SANTA MARIA
Av. Maringá, 991, Londrina-PR | (43) 3327-3527

COLEGIOPOSITIVO.COM.BR

