CONHEÇA O TRABALHO E OS DIFERENCIAIS DO COLÉGIO PRUDENTE DE MORAES,
QUE HÁ 25 ANOS OFERECE UM PROJETO PEDAGÓGICO ÚNICO

P ORQU E O PR UDENTE É DI FE R E N T E

editorial
Prudente: a realização de um sonho

E

m 1992 nascia um dos grandes amores da minha
vida: o COLÉGIO PRUDENTE DE MORAES.
Tinha início uma história cheia de sonhos, desafios,
esperanças, conquistas e sucesso!
Quando fui convidada para fazer parte dessa família,
pensei o quanto seria maravilhoso ter a oportunidade
de pôr em prática tudo que aprendi e sonhei sobre
educação!
O Prudente nasceu protagonista de um projeto
educacional diferenciado, que buscava uma educação
formativa para seus alunos, uma instituição inovadora,
com metodologias de vanguarda e com grande
compromisso com a educação da cidade de Salto.
A cada ano, o Colégio foi crescendo e se
transformando cada vez mais naquilo com que eu
havia sonhado: um projeto educacional arrojado, o
que proporciona aos estudantes uma educação de
excelência.
Quando penso na história vivida ao longo desses 25
anos, a qual me trouxe a oportunidade de aprender
a cada dia, de ver nos desafios uma nova maneira de
educar, o sentimento que invade o meu coração é o de
gratidão.
Quando me refiro à gratidão não posso deixar aqui
de externar esse sentimento especialmente:

- Aos alunos, com quem aprendi a cada dia a arte de
ser educadora e líder.
- A equipe gestora, pela parceria,
comprometimento, dedicação e empenho para que o
meu sonho se tornasse realidade. Afinal, também era
sonho dela!
Em especial, a minha família, que permitiu que eu
me dedicasse de corpo e alma a esse projeto, que me
faz realizada e feliz.
Sinto-me honrada e amo ser a lider desse time de
ouro, que é o Colégio Prudente de Moraes. Esse amor
não é só meu, mas de todo o time que ama na mesma
proporção e intensidade. É esse amor que transformou
o Colégio Prudente no que ele é hoje, uma escola
acolhedora, cujo objetivo não é apenas proporcionar
uma sólida formação acadêmica, mas também uma
formação de indivíduos capazes de refletir e de agir
para transformar a sociedade.
Quando paro para pensar no meu legado, percebo
que a trajetória do Colégio Prudente de Moraes, se
confunde com a minha história de dedicação e amor.
Trabalho para que muitos alunos possam - hoje e
futuramente - se realizarem como pessoas por meio
do maior bem que poderíamos dar a eles: a Educação.
Educação é para sempre!

- Aos mantenedores, que me proporcionaram a
oportunidade de tornar realidade meu sonho. Tudo
isso só foi possível porque tive o privilégio de ter sido
escolhida por pessoas extremamente competentes
e visionárias, que acreditam na minha capacidade e
apoiam minhas ideias.
- Aos educadores e funcionários, que estiveram e
estão ao meu lado durante esses anos, colaborando na
consolidação dessa escola de excelência.
- Aos pais, que me confiaram a educação de seus
filhos.
Nilcimar ap. mazetto veronezi
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ORGULHO DE
SER PRUDENTE
Quem sou eu, a D. Rose, mantenedora da Escola? Apesar
de ser uma figura quase invisível, estou muito presente nos
bastidores do Colégio, desafiando, acreditando, confiando e
empoderando a equipe gestora, autorizando para que construam o cenário, garantindo que tudo aconteça.
Uma vez definida, com a comunidade escolar, a Escola
que queremos, cabe ao mantenedor garantir que ela se realize. Isso implica em remover os obstáculos que dificultam a
execução do trabalho de cada um da equipe, dando suporte,
oferecendo uma estrutura física adequada, um clima de trabalho onde as pessoas se sintam respeitadas e valorizadas e,
quando necessário, formações, para que todos estejam sempre atualizados e capacitados para exercer suas funções com
excelência.
Para que tudo funcione bem em uma escola, todos devem
saber o que fazer, como e quando fazer; todos devem fazer o
que tem que ser feito e todos devem se responsabilizar pelos
resultados.
Assim funciona uma EQUIPE DE OURO. Assim funciona
a EQUIPE PRUDENTE DE MORAES. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa família.

ROSMARIE DA SILVEIRA CASTRO
Psicóloga pela PUC/SP, com Especialização em Psicologia Infantil e
Extensão em Orientação Vocacional, Psicopedagogia, Neuropsicologia,
Desenvolvimento Psicomotor, Atendimento e Orientação de Pais.
Pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela FPM.
Cursos de aperfeiçoamento na área de educação.
É Membro da Sociedade Brasileira de Coaching com especialização em Personal & Professional Coach, Coach Educacional, Executive and
Business Coach, Positive Coach e Wellness Coaching (Qualidade de Vida).
Atuou como Coordenadora e Diretora da Educação Básica em colégios particulares de São Paulo e Itu.
Experiência na área de Gestão da Qualidade na Educação, sendo
autora de um Programa de Formação de Gestores de Escolas – FGE,
aplicado com sucesso em escolas de vários municípios dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Tocantins.
Foi Líder na implantação do Sistema de Gestão Integrado nos Municípios de Itu e Salto/SP (Colégios e Faculdade).
Foi Consultora do Programa de Gestão Integrado – SGI da Fundação Pitágoras – MG.
Atua como coach e formadora de gestores e líderes.

Fotos: KR Comunicação
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MAIS FOTOS E
INFORMAÇÕES NO
SITE DO COLÉGIO

O PROFESSOR LUIZ ROBERTO
E O COLÉGIO PRUDENTE
Na preparação para comemoração das Bodas de Prata do Colégio Prudente, a Diretora Pedagógica Nilcimar Mazetto solicitou
ao Professor Luiz Roberto da Silveira Castro um resumo de sua
atuação como educador.
Ao receber o resumo, Nilcimar não deixou de expressar seu
reconhecimento pela excepcional trajetória do educador Luiz Roberto como um dos fundadores do Colégio Galileu Galilei, Curso
Intergraus, Colégio Terras, Grupo Associação de Escolas Particulares, o qual presidiu por quatro mandatos consecutivos e que teve
como associados, entre outros: Colégio Bandeirantes, Escola Móbile, Porto Seguro, Lourenço Castanho, Vera Cruz e Magno. Foi
Diretor Geral e fundador da Faculdade Prudente de Moraes.
Foi membro, por nove anos, do Conselho Estadual de Educação, onde presidiu as Câmaras de Ensino de 1º e 2º Graus, a Comissão de Planejamento e a Comissão de Encargos Educacionais.
Como docente, atuou no Colégio Santa Cruz, Colégio Bandeirantes, Colégio Rio Branco, Colégio Terras, Curso Anglo Latino de
São Paulo, Curso Intergraus, Equipe Vestibulares, Curso Pré–Médico, Curso Universitário de Itu e PUC-SP.
Prestou consultoria ao Grupo Pitágoras, hoje Kroton, Colégio
Bandeirantes, Colégio Mater Dei, Escola Quarup, Grupo Associa-
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ção de Escolas Particulares, Colégio Sion de São Paulo e do Rio de
Janeiro e Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado – FECAP.
Co-autor de três coleções de Matemática para Ensino Médio,
das Editoras Moderna e Atual, das quais também eram co-autores
Gelson Iezzi, Antonio dos Santos Machado e Nilson José Machado.
O professor Luiz Roberto, que neste ano comemora Bodas de
Ouro como profissional da área educacional, tem muito orgulho de
seu trabalho, mas, segundo suas palavras, a maior realização como
educador ocorreu no Colégio Prudente de Moraes.
Os resultados obtidos pelo Prudente nos Vestibulares, no
ENEM, o desempenho de seus alunos no Ensino Superior e na vida
profissional justificam a paixão do Professor Luiz Roberto e da Diretora Nilcimar pela Escola.
Nilcimar, que trabalha no Colégio desde a sua fundação em
1992, lidera uma comprometida e competente equipe de educadores e colaboradores que também são apaixonados pela escola.
Todo esse comprovado sucesso se deve ao primordial apoio
dos pais e avós do Colégio e à comunidade saltense.
Por tudo isso, somos muito gratos a Salto.
Parabéns Prudente: Escola de gente feliz!

Colégio Prudente de Moraes
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NOSSA HISTÓRIA

1992

Em Julho de 1992 os atuais mantenedores do Prudente comunicariam, em
um jornal saltense, que implantariam uma nova escola na cidade, com uma
proposta pedagógica inovadora.
O Colégio foi então inaugurado em 19 de dezembro de 1992, no Bairro Estação,
atendendo alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, utilizando apostilas
do Sistema Universitário. Por isso, a Escola levava tal nome.

Foram convidadas, pelos mantenedores, as educadoras Sueli
Meante Duarte Pereira e Nilcimar Ap. Mazetto Veronezi para
construírem a proposta pedagógica e conduzirem a escola
como diretora e coordenadora, respectivamente.

Com o crescimento do número de alunos, em 1998 o Colégio foi transferido para
um novo prédio, na Av. dos Trabalhadores, no Jd. Marília. A partir foi um novo Projeto
Educacional foi implantado e a Escola passou a se chamar Prudente de Moraes, em
homenagem ao primeiro presidente civil do Brasil.
A inauguração do Prudente foi oficializada em uma solenidade, no dia 07/02/1998,
com Missa de Ação de Graças e participação do público presente.

Em 2009 a direção do Colégio é assumida pela então coordenadora
Nilcimar Ap. Mazetto Veronezi.

2017
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A logomarca - uma bandeira estilizada em movimento,
nas cores que lembram o céu e as matas - representa o
pioneirismo dos bandeirantes, a sintonia com os novos
tempos. O movimento da bandeira simboliza a constante
busca pela inovação, apartada de modismos, atrelada, no
entanto, à sabedoria da experiência, do tradicional. A esfera,
muito próxima de quem vê, simboliza a preocupação da Escola
em estar atenta a um mundo em constante trasformação.
Atualmente o Colégio Prudente atende a aproximadamente 850
alunos, em duas unidades, e conta com uma equipe formada
por cerca de 180 funcionários, em ambos os prédios.

Educação é para sempre
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GESTÃO

A BUSCA CONSTANTE PELA EXCELÊNCIA
ORGANIZACIONAL: EFICIÊNCIA
Qualidade não é um acidente; é fruto de uma intenção firme, de um esforço conjugado de todos
os setores da escola, dos mantenedores, de uma
direção competente e de uma execução eficiente.
Melhorar continuamente os processos de trabalho faz parte da cultura da Escola e isso ocorre
automaticamente no dia a dia de todos. O melhoramento contínuo prevê mudanças planejadas,
previsíveis e controladas.

8 Colégio Prudente de Moraes
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GESTÃO

Fotos: KR Comunicação

O SISTEMA DE GESTÃO
O Colégio adota o Sistema de Gestão de Excelência
(SGE), que une as melhores práticas do Sistema de
Gestão Integrado (SGI), implantado em 2004, e do
Sistema de Gestão da Disney – considerado um dos
melhores do mundo - aplicado às escolas.
Pelo SGE, após a definição das metas da Escola para
o ano, todos os setores passam a trabalhar integradamente, cada um dando sua contribuição e fazendo a
sua parte. É isso que garante o alinhamento necessário
para que as metas traçadas sejam atingidas. E, para
isso, os processos de trabalho de todos os setores
são melhorados continuamente. “Ao criarmos o SGE,
utilizamos algumas práticas de Gestão da Disney. Uma
delas é a de estabelecer chaves, que são os valores
e princípios que norteiam nossas ações, comportamentos e atitudes, que não podem ser esquecidas. As
chaves de excelência do Colégio Prudente são: acolhimento, segurança e eficiência”, explicam os mantenedores da escola, Luiz Roberto e Rosmarie Castro.
Para que tudo se realize, o Colégio promove periodicamente palestras e cursos voltados à atualização dos
professores e coordenadores, além de treinamentos
com todos os funcionários.
Dessa forma, os docentes aprimoram continuamente
as técnicas de ensino oferecidas em sala de aula, bem
como as formas de avaliação, para que o trabalho realizado faça realmente a diferença na vida dos alunos.
Quanto aos funcionários, possibilita que se aperfeiçoem e exerçam suas funções de maneira segura, com
comprometimento e eficiência, gerando, assim, uma
sinergia positiva no ambiente escolar.

Segurança

Eficiência

COLABORAÇÃO E
COMPARTILHAMENTO

O trabalho coletivo é essencial para construir relações enriquecedoras,
favorecer comportamentos e gerar bons resultados.
Por isso, o Colégio Prudente incentiva e promove a união de todos –
alunos, professores, funcionários, equipe gestora, famílias - sempre com
base na colaboração e no compartilhamento. Tal característica pode ser
facilmente percebida na rotina diária da Escola, no ambiente receptivo,
nas diretrizes adotadas em todos os trabalhos e ações.

Acolhimento
Educação é para sempre

Colégio Prudente de Moraes

9

P ORQU E O PR UDENTE É DI FE R E N T E

PROJETO PEDAGÓGICO

Fotos: KR Comunicação

PROJETO ÚNICO

Colégio Prudente de Moraes
O mundo contemporâneo tem como uma
das principais características a velocidade
das mudanças induzidas pela produção
de informações e desenvolvimento de
novas tecnologias. O conhecimento está
em constante reelaboração, e aprender
é uma preocupação que acompanha o
profissional por toda a sua vida. Por isso,
além de proporcionar aos estudantes
uma sólida base de conhecimento, o
Colégio Prudente cria condições para que
possam, criticamente, assimilar novos
conhecimentos e contextualizá-los no
universo de suas experiências.
Na Escola, cada aluno é visto como um
ser de múltiplas dimensões, e aspectos
sociais, intelectuais e afetivo-emocionais
são determinantes no processo de
aprendizagem. Essa concepção pressupõe

mudanças radicais no papel do estudante,
do professor e da escola. Nos cursos de
Educação Infantil e Ensino Fundamental,
por exemplo, as salas de aula são, na
verdade, salas de aprendizagem, em
que a vivência de cada indivíduo é
reconhecida e valorizada. Já no Ensino
Médio, o Prudente oferece a formação e
o preparo necessários para os estudantes
enfrentarem os mais disputados
vestibulares do país e, mais do que isso,
terem o melhor desempenho no Ensino
Superior e na profissão escolhida.
Com isso, o Colégio tem obtido
excelentes resultados no ENEM, nas
Olimpíadas e nos vestibulares, conforme
poderá ser constatado em outras
editorias.

ARTE E CULTURA
As atividades artísticas têm um papel muito importante na formação integral
do educando. Partindo dessa premissa, a Escola desenvolve com os alunos as
quatro linguagens artísticas: a música, o teatro, a dança e as artes visuais.
Na Educação Infantil, por meio da música e da dança, desenvolve-se a
expressão corporal, realizada por jogos, brincadeiras e dinâmicas pedagógicas.
Do 1º ao 5º ano, as Artes Visuais promovem e desenvolvem, em harmonia com
a musicalização, o contato da criança com inúmeras manifestações culturais.
Elementos como o som e o silêncio, os diferentes timbres dos instrumentos e
a noção de ritmo auxiliam no desenvolvimento das percepções necessárias à
sensibilidade musical.
Do 6º ao 9º ano já são trabalhadas as quatro linguagens artísticas, propiciando
aos alunos o autoconhecimento, o desenvolvimento emocional, a expressão, a
desinibição e o pensamento crítico, além de promover integração e cooperação
entre os estudantes.
Anualmente, o Colégio Prudente de Moraes participa da Mostra Estudantil de
Teatro, realizada pela Secretaria de Cultura de Salto.
Fotos: KR Comunicação
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PROJETO PEDAGÓGICO

ENRIQUECIMENTO
Convite ao Raciocínio: São atividades
oferecidas aos alunos do Ensino
Fundamental (6º ao 8º ano) com o
objetivo de desenvolver habilidades e
competências por meio de projetos
temáticos.
Vestibulares e ENEM: O Colégio
oferece aos alunos da 3ª série do Ensino
Médio uma revisão completa dos
conteúdos exigidos nos vestibulares e no
ENEM.
Aprofundamento: É oferecido no
Ensino Médio, com o objetivo de
aprofundar os conteúdos das áreas de
exatas e humanas.
Laboratórios: Aos alunos do 9º ano a 2ª
série do Ensino Médio são oferecidas, à
tarde, práticas laboratoriais de Química,
Física e Biologia, que complementam as
aulas teóricas ministradas no período da
manhã.
Apoio Pedagógico e Monitoria: O
apoio pedagógico e a monitoria são
oferecidos no contraturno das aulas
regulares e foram implantados para
auxiliar o aluno no seu processo de
aprendizagem.
O apoio pedagógico é ministrado por
uma professora para os alunos do 1º ao
5º ano, utilizando diversas estratégias e
ferramentas para a revisão dos conteúdos
desenvolvidos no ensino currícular, e tem
como objetivo proporcionar o avanço e
superação das dificuldades.
Já monitoria é oferecida para os
alunos do 6º ano ao Ensino
Médio, ministrada por
professores ou por alunos
que tenham facilidade em
explicar ou tirar dúvidas
em determinadas
disciplinas, sob
a orientação da
coordenação.

Educação é para sempre
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PROJETO PEDAGÓGICO
Mathemoteca: Os jogos e as atividades lúdicas a serviço da
aprendizagem têm nome e lugar reservado no Colégio Prudente:
Mathemoteca.
A Mathemoteca é um projeto que trabalha o raciocínio lógico e os
conceitos matemáticos por meio de jogos e atividades que desenvolvem
a capacidade de investigação, resolução de problemas, tomada de
decisões, comunicação e trabalho cooperativo.
Para a implementação do Projeto, os professores e coordenadores
participam de treinamentos ministrados pelos especialistas do Mathema,
que também desenvolveram o Projeto Ciranda-Material Didático
utilizado na Educação Infantil do Colégio Prudente de Moraes.

Mostra de Projetos
No mês de outubro, o Colégio realiza
a conceituada Mostra de Projetos, que
consiste na apresentação de temas
ligados à Literatura, História, Artes,
Música, Ciências Sociais e da Natureza,
entre outros. As explanações dos
Projetos são realizadas em ambientes
criados e elaborados pelos alunos e
professores.

Aulas de Xadrez: O xadrez é oferecido aos alunos do 3º ano ao 5º ano
e, por meio de sua prática, os participantes são capazes de melhorar a
autoconfiança na tomada de decisões, a concentração, o pensamento
estratégico, a memória e o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Assembleias: As assembleias se realizam semanalmente, nas turmas de
1º ao 3º ano do Fundamental.
Nessas assembleias, professores e alunos reúnem-se para discutir
problemas de sua classe, da escola e da comunidade. Todos aprendem a
compreender as regras, respeitar uns aos outros, decidir o que é melhor
para todos, o que é um importante instrumento de desenvolvimento da
cidadania, participação e democracia.
Nessas atividades os temas debatidos e os projetos variam de acordo
com os grupos e com as séries e são definidos pela classe, com a
mediação da professora.
Fotos: Acervo Prudente
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PROJETO PEDAGÓGICO

ESTUDO DO MEIO

Estudo do Meio é uma ferramenta de aprendizagem
essencialmente interdisciplinar, que faz parte da história do
Colégio Prudente de Moraes.
O Estudo do Meio tem como objetivo possibilitar aos
estudantes o contato com ampla diversidade de ambientes
socioculturais e históricos, vivenciando na prática e in loco
temas desenvolvidos teoricamente em sala de aula.

Fotos: Acervo Prudente

Colégio Prudente recebe alunos intercambistas
do mundo inteiro pelos Rotary Clube de Salto e
Rotary Clube de Salto Moutonnée
O Colégio Prudente recebe intercambistas
encaminhados pelos Rotary Clube de Salto e
Rotary Clube de Salto Moutonnée desde
1995. Já estiveram na escola adolescentes
da Dinamarca, Alemanha, Tailândia, China,
Argentina...
Ter um intercambista no Colégio
Prudente de Moraes é poder
proporcionar aos nossos alunos a

14 Colégio Prudente de Moraes
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oportunidade de conhecer a cultura e o
cotidiano de outro país sem sair do Brasil.
Os estudantes percebem a importância
de aprender outra língua, exercer a
solidariedade ao dedicar-se a outra
pessoa para integrá-la ao grupo, seja por
meio do ensino da língua portuguesa, da
cultura brasileira, do
cotidiano de uma família.

Educação é para sempre
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PROJETO PEDAGÓGICO

ATIVIDADES EXTRAS

O Colégio oferece, em horários diferentes
ao período regular das aulas, atividades
extras, como Futebol, Culinária, Ateliê,
Teatro, Contação de História, Dança e
Movimento e Ginástica Artística, com o intuito
de proporcionar um espaço de interação,
recreação, atividades físicas, desenvolvimento
de habilidades motoras, socialização,
cooperação e trabalho em equipe.

Fotos: Acervo Prudente

Uma andorinha só não faz verão...
O projeto pedagógico do Colégio
Prudente apresentado nesta
revista comemorativa de 25 anos
reflete o trabalho de um time de
ouro: professores e funcionários
dedicados, que sabem o que devem
fazer e fazem com excelência.
O trabalho realizado recebe o apoio
e orientação da equipe gestora e dos
mantenedores.
Prestamos nossa homenagem a essas
profissionais, que são sinônimo de
competência e dedicação ímpar!

“No que diz respeito ao empenho,
ao compromisso, ao esforço, à
dedicação, não existe meio termo.
Ou você faz uma coisa bem feita ou
não faz”.

Ayrton Senna

Educação é para sempre
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PROGRAMA BILÍNGUE

BILINGUAL EDUCATION INSTITUTE
Em tempos de globalização, a ausência
de fronteiras é cada vez maior, e a educação deve estar alinhada à realidade da
sua época. O mundo de hoje é muito
diferente do mundo de uma geração
atrás, e o aluno precisa ter competências pessoais, linguísticas, culturais
e cognitivas para viver neste universo
dinâmico.
A educação bilíngue é, por excelência,
a educação do século XXI, pois permite que o aluno aprenda os conteúdos
acadêmicos, faça uso de duas línguas
constantemente e torne-se fluente e
proficiente em ambas. Sua capacidade
de pensamento é estimulada, seu raciocínio fica mais flexível, suas habilidades
linguísticas aumentam, e fica mais fácil
de aprender outras línguas. O contato
com diferentes culturas amplia a sua
visão do mundo, faz com que perceba
outros modos de ver e representar as
situações a sua volta.
O Colégio Prudente de Moraes, que
tem como missão promover uma
formação abrangente, oferece aos
seus alunos, em parceria com BEI
(BILINGUAL EDUCATION INSTITUTE),
o Programa Bilíngue dirigido por José
Rodrigo Souza e coordenado por Larissa Baltazar.
O BEI visa a formação de um cidadão
global, embasado nos princípios de
aquisição de uma segunda língua e conteúdo acadêmicos de forma significativa
e relacionada às capacidades e necessidades do aluno em cada fase da vida,
fortalecendo suas competências linguísticas e culturais, permitindo, assim,
a sua participação plena na sociedade
contemporânea.
Acreditamos que, no processo de
aquisição de um novo idioma, os alunos
devem se tornar sujeitos ativos, que
interajam e expressem suas ideias nas
duas línguas. Os momentos das aulas
tornam-se vivências significativas, desenvolvendo neles habilidades linguísticas, culturais e cognitivas, enquanto
o professor tem o papel de orientador
e facilitador. O foco está sempre no
aprendiz, que se torna protagonista na
construção de suas próprias ideias.
16 Colégio Prudente de Moraes

KR Comunicação

PLURICULTURALISMO
HABILIDADES COGNITIVAS
AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA

O Programa Bilíngue é
realizado na língua inglesa,
em três níveis de ensino:

• EDUCAÇÃO INFANTIL (PRESCHOOL)
• FUNDAMENTAL 1 (ELEMENTARY)
• FUNDAMENTAL 2 (MIDDLESCHOOL).

Educação é para sempre
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PROGRAMA INTEGRAL

Programa
INTEGRAL
O Programa Integral oferece às famílias
a possibilidade da permanência dos
filhos no Colégio Prudente em horário
contrário às aulas, proporcionando
o bem-estar físico, afetivo, social
e intelectual das crianças, além de
tranquilidade e segurança aos pais.
O Programa atende aos alunos da
Educação Infantil ao 6º ano do Ensino
Fundamental. Eles são recebidos com
carinho por profissionais qualificados
e participam de diversas atividades
que desenvolvem a responsabilidade,
o respeito e o compromisso para com
os estudos e a sociedade. As atividades
iniciam-se às 7h e finalizam às 18h.

INTEGRAL

DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEM NA ESCOLA, OS ALUNOS
DO PRUDENTE PARTICIPAM DAS SEGUINTES ATIVIDADES:

Brincadeiras: Por meio da brincadeira, a criança desenvolve a imaginação, a
atenção, a imitação e a memória, além de
amadurecer as competências para a vida
coletiva.

de por novos conteúdos.

Tarefa de casa: A tarefa de casa pode ser
feita na escola, sob a orientação da monitora do Programa Integral.

Hora das histórias: Na hora da ‘‘contação de história’’, os alunos “viajam” para
outros mundos e vivenciam diversas situações e sentimentos como medo, perda,
sucesso e alegria.

Hora do lanche e do almoço: Juntos,
os alunos saboreiam um cardápio variado,
elaborado por nutricionista que orienta o
seu preparo.
Informática: Por meio de softwares educacionais lúdicos, as crianças aprendem a
manusear adequadamente o computador
e suas ferramentas.
Aulas de inglês: As aulas se desenvolvem de maneira interativa, com brincadeiras, músicas e jogos.
Hora dos jogos: O jogo é utilizado como
meio de interação e como forma de despertar na criança o interesse e a curiosida-

Aula de culinária: Nesse momento, os
alunos aprendem a fazer receitas saborosas e se alimentar de forma saudável.

Artes: As atividades envolvem os mais
diversos tipos de materiais e indicam possibilidades de transformação, de reutilização e de construção de novas formas.
Jogos de dançar e cantar: Ministradas
por uma especialista em dança e canto,
são aulas que estimulam a expressão corporal e o movimento, além de promover a
integração entre o grupo.
Hora do descanso: É o momento em
que as crianças assistem a filmes e desenhos animados, relaxam e até dormem.

Fotos: Acervo Prudente

O INTEGRAL CONTINUA NAS FÉRIAS ESCOLARES, COM A COLÔNIA DE FÉRIAS.
Educação é para sempre
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Unidade 1

ESTRUTURA

Um espaço físico adequado está relacionado
diretamente ao bom desenvolvimento e à
aprendizagem. Ciente disso, o Prudente organiza
suas instalações, levando em conta a faixa etária
do público atendido, para assim garantir um

ambiente acolhedor e seguro, que apresente
desafios cognitivos e motores, motivando
potencialidades e habilidades.
Atualmente o Colégio possui duas unidades e
acolhe, em ambas, cerca de 850 alunos.

Localizada na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Marília, a Unidade I do Prudente foi construída em
1998. Atualmente ela recebe alunos da Educação Infantil, a partir dos 4 anos, até o 3º ano do Ensino
Médio, e conta com uma completa estrutura, formada por:
* 20 Salas de aula, todas equipadas com ar
condicionado e data show
* Sala de Informática
* Lousas digitais
* Laboratórios de Física, Química e Biologia
* 2 Quadras, sendo uma delas coberta
* Anfiteatro para 120 lugares
* Ateliê
* Sala de Música
* Sala de Leitura

* Mathemoteca
* 02 Playgrounds: um de areia e um de grama
sintética
* Cozinha
* Refeitório
* Cantina
* Espaço exclusivo para Educação Infantil, com 5
salas, refeitório e espaço de lazer, divididos em
cantos de aprendizagem e recreação
Fotos: KR Comunicação

18 Colégio Prudente de Moraes
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ESTRUTURA
Fotos: KR Comunicação/Acervo Prudente
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Unidade 2

ESTRUTURA

Equipe especializada, projeto pedagógico diferenciado e completa infraestrutura, planejada de acordo
com os referenciais curriculares da Educação Infantil. Essas são as características principais da Unidade
II do Prudente, inaugurada no ano de 2014, com o intuito de suprir, de maneira inovadora e com ainda
mais excelência, a grande demanda apresentada pela Escola.
Fotos: KR Comunicação

POR TODOS OS DIFERENCIAIS DE ENSINO E ESTRUTURA
JÁ É CONSIDERADA REFERÊNCIA
20 Colégio Prudente de Moraes

UNIDADE 2
Rua Lins, 361 - Jd. Marília - Salto/SP Fone: 11 4028.2770
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ESTRUTURA
Fotos: KR Comunicação

A Unidade II está
instalada a poucas
quadras da Unidade
1, facilitando o
acompanhamento, a
logística e a gestão de
ambos os espaços.
O prédio atende
exclusivamente crianças
de 01 a 03 anos,
oferecendo a elas:

ESPAÇO EXCLUSIVO
*Sala exclusiva do soninho
*Sala de Linguagem
*Sala Natureza e Sociedade
*Sala de Leitura
*Sala Movimento
*Ateliê
*Mathemoteca
*Brinquedoteca
*Cozinha e Refeitório próprios
*Parque coberto
*Tanque de areia
*Área externa

A APRESENTADOS, A UNIDADE II DO COLÉGIO PRUDENTE
A NA CIDADE DE SALTO E REGIÃO
Educação é para sempre
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CIDADÃ
Fotos: KR Comunicação/Acervo Prudente

Empresa Jr.

Formação
profissional
No Ensino Médio, o Prudente promove a
discussão de temas atuais e propicia uma
imersão mais ampla em todas as áreas
do conhecimento, para que o aluno seja
capaz de fazer uma escolha profissional
consciente e tenha êxito no processo de
seleção para a faculdade.
Nessa fase, o Colégio também oferece,
além da excelência em todas as
disciplinas, encontros com ex-alunos,
enquanto ainda universitários, palestras
com profissionais, a respeito de suas
práticas, visitas a inúmeras feiras de
profissão e acompanhamento constante
da coordenação.
A formação acadêmica é complementada
no contraturno, com práticas
laboratoriais, revisão de conteúdos e
aulas extras. E, ainda, para estimular
o espírito empreendedor nos futuros
profissionais, a Escola é a única da região
a oferecer, há quase quinze anos, o
projeto Empresa Júnior, que incentiva
o trabalho em equipe e fomenta a
autonomia na resolução de problemas.
22 Colégio Prudente de Moraes

Feira de Pofissões - USP

Preparar as crianças e os jovens para o mundo que queremos ter é
uma tarefa que o Prudente desempenha com muita responsabilidade!
Mais do que profissionais de excelência, é essencial que a Escola
também forme cidadãos, responsáveis, conscientes de seus direitos e
deveres e solidários.
Por isso, conceitos de ética, cidadania, responsabilidade pessoal e
socioambiental estão presentes no dia a dia do Colégio Prudente,
visando à formação integral dos alunos.
Educação é para sempre
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PROJETO SOLIDARIEDADE E PARTILHA

Formação
Cidadã
Para o Colégio, a solidariedade é uma
das principais ferramentas para a
transformação da sociedade. Por isso,
participa e incentiva os alunos a também
participarem de inúmeras iniciativas com
esse fim. Dentre elas estão os Programas:

Selo Social do Instituto Abaçaí – O Prudente
foi certificado por esse Instituto e desenvolve o
Projeto “Solidariedade e Partilha”, que sempre
aborda o tema da Campanha da Fraternidade,
ressaltando a importância da convivência
solidária, incentivando bons valores e condutas.
Por meio dessa ação, os alunos já fizeram
importantes contribuições, como por exemplo,
a entrega de ração para animais da Associação
Protetora dos Animais de Salto (APAS), a doação
de alimentos e roupas à APAE Salto, de fraldas
geriátricas e mantimentos aos idosos do Lar
Frederico Ozanam, fraldas para os bebês de
gestantes adolescentes e também de diversos
utensílios, roupas, alimentos e brinquedos aos
desabrigados na enchente do Jd. Marília.

Educação é para sempre

Criado em comemoração
aos 25 anos da Escola,
por intermédio do qual os
alunos guardam lacres de
latas de alumínio para serem
trocados por cadeiras de
rodas, que serão doadas à
APAE da cidade.

Colégio Prudente de Moraes
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INTERAÇÃO

Parceria Escola-família
Fotos: KR Comunicação/Acervo Prudente

O Prudente entende que a integração da Escola com o ambiente
externo é essencial.
A relação com a família é sempre tratada com grande carinho
e importância, pois é essa parceria que garante uma educação
completa aos alunos.
No Prudente, os pais dos alunos têm suporte constante para os
cuidados com os filhos.
E a ampla participação da família nas atividades do Colégio
fortalece ainda mais esse importante vínculo e faz com que a
Escola seja uma extensão do próprio Lar...e o Prudente, uma
grande família!

24 Colégio Prudente de Moraes
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INTERAÇÃO

Facilitando a comunicação - Como
um modo de facilitar a comunicação com
o público externo, o Colégio desenvolveu
diferentes mídias: site, Facebook e a TV
Prudente - um canal no Youtube, disponível
no endereço www.youtube.com/tvprudente,
o qual exibe o cotidiano da Escola, apresenta
depoimentos de alunos, ex-alunos,
professores e funcionários, e ainda oferece
diferentes e importantes dicas aos pais.

Escola-sociedade
A sociedade impõe frequentemente várias situações
que requerem enfrentamento dos indivíduos, em
diferentes fases da vida. Bullying e violência são
alguns exemplos.
Dessa forma, o Prudente entende que se faz
necessário expor tais realidades aos alunos e, então,
orientá-los, sempre envolvendo os pais nesse
diálogo.
Ao manter um vínculo com a comunidade na qual
está inserida e estar atenta a tudo que ocorre no
seu entorno, a Escola é capaz de direcionar o aluno

Educação é para sempre

sobre como agir adequadamente frente às diferentes
situações do cotidiano.
Além disso, o Colégio cria constantemente
oportunidades, nas quais os estudantes sanam
dúvidas sobre vários assuntos. Palestras, como a
“No Reason Why (Sem Motivos)”, ministrada por
Tânia Paris, responsável por implementar programas
de saúde emocional no Brasil e outros países, e
bate-papo com profissionais de áreas diversas, são
algumas dessas ações.

Colégio Prudente de Moraes
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BLOG do ESTADÃO

Estamos no Blog
dos Colégios do Estadão
Em maio deste ano, o Colégio Prudente de Moraes lançou
sua página no “Blog dos Colégios”, plataforma digital do
jornal Estadão, para apresentar com mais profundidade a
proposta pedagógica da escola e como ela é aplicada no
dia a dia e em diferentes projetos realizados.
Em nossa estreia, escrevemos sobre a importância da
saúde emocional e o desenvolvimento dos recursos

internos para lidar melhor com as dificuldades e
frustrações do dia a dia. Entendemos que, ao incluir
um programa de educação emocional de forma
curricular para os alunos, estamos promovendo o seu
desenvolvimento integral, possibilitando que sejam
mais bem sucedidos na vida, mais felizes e socialmente
integrados e ativos no ambiente em que vivem.

Projetos Sociais

Nosso segundo post abordou a atuação do
Colégio Prudente na formação do aluno como
cidadão consciente e crítico, que saiba participar
da vida comunitária e que valorize o bem-estar
pessoal e coletivo, atuando na construção de
um mundo melhor. Em 2016, conquistamos o
certificado Selo Social do Instituto Abaçaí, por
realizar em quatro projetos, dentre os diversos
que realizamos anualmente, 1617 atendimentos,
de crianças até idosos, e causar 17 impactos
sociais que contribuíram com os Oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) da Organização
das Nações Unidas (ONU).

Empresa Júnior

Em sua 13ª edição, a “Empresa Júnior Prudente de
Moraes” é outro projeto em destaque no “Blog
dos Colégios”. Por meio dele, os alunos do Ensino
Médio do Colégio constituem uma equipe gestora da
empresa composta por presidente, vice-presidente
e diretores para as áreas de finanças, produção,
recursos humanos e marketing. Durante oito meses
de atividade, eles criam uma empresa, fabricam e
vendem seus produtos, além de firmarem parcerias
com o mercado local. Desta forma, eles descobrem
suas aptidões, suas habilidades a serem melhorados,
o trabalho em equipe, suas dificuldades, além da
resolução constante de problemas.

26 Colégio Prudente de Moraes

Educação é para sempre

P O RQ U E O P RU D E N T E É DIF ER ENTE

PORQ UE O PRUD ENTE É D IFER E N T E

BLOG do ESTADÃO

Convite ao Raciocínio

Publicamos artigo sobre o “Convite ao Raciocínio”,
um programa lançado em 2007, que atende as
referências para o ENEM, para promover o
desenvolvimento de nossos alunos de forma
integral e prepará-los para a vida moderna.
Desde a sua concepção, este programa é um
espaço agradável e atraente para que os alunos
desenvolvam suas habilidades e competências
de forma dinâmica, desafiadora e prazerosa. São
aulas de Laboratório de Química, Ciências, Oficina
de Redação, Info Games, Cine Pru, Desenho
Geométrico, “Passaporte, habilidades para a
vida”, aulas de Culinária, Consciência Corporal e
Trabalhos Manuais.

Programa Bilíngue

Para preparar nossos alunos para viverem neste
mundo multinacionalizado, escrevemos para o
blog sobre nossa parceria com o BEI “Bilingual
Education Institute” que apresenta a língua inglesa
com naturalidade nas aulas de Ciências, Matemática,
Estudos Sociais, Linguagem e Educação Financeira,
entre outras. Acreditamos que, no processo de
aquisição de um novo idioma, os alunos precisem se
tornar sujeitos ativos, que interajam e expressem
suas ideias nas duas línguas. Os momentos das aulas
tornam-se vivências significativas, desenvolvendo neles
habilidades linguísticas, culturais e cognitivas, enquanto
o professor tem o papel de orientador e facilitador.
O foco está sempre no aprendiz, que se torna
protagonista na construção de suas próprias ideias.

Uso do Celular

Outro post no Blog dos Colégios tratou do uso de celular na
escola, um tema que preocupa os pais. Entendemos que seja
importante a tecnologia estar presente no desenvolvimento
do aluno no ambiente escolar. Por isso, colocamos à
disposição de professores e alunos os Chromebooks e a
plataforma Google for Education que disponibiliza ferramentas
que proporcionam uma aprendizagem colaborativa, facilitam
o acompanhamento do progresso dos alunos, permitem
que professores e alunos atinjam melhores resultados e
favorecem uma melhor comunicação entre eles. Provas
online, pesquisa de conteúdo para trabalhos, resolução de
dúvidas, construção de um trabalho em grupo e muitas
outras atividades são desenvolvidas com esta tecnologia.
Desta forma, os alunos do Colégio Prudente aprendem a
utilizar a tecnologia a seu favor na construção do próprio
conhecimento, deixando o celular para momentos de lazer
o e acesso das Redes Sociais, games e entretenimentos tão
presentes no cotidiano de todos.

Saiba mais sobre o Colégio Prudente em nossa página no Blog dos Colégios do Estadão ou em:

http://colegioprudente.com.br/novo/
http://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-prudente/
http://colegioprudente.com.br/novo/categoria/blog/

Educação é para sempre
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NOSSA EQUIPE

NOSSA EQUIPE DE

OURO
SOMOS TODOS PRUDENTE

Não há dúvidas de que o segredo de
um grande sucesso está no trabalho
de uma equipe compremetida!!
E esse é o bem mais valioso do
Colégio Prudente!
Gestores, funcionários, professores,
alunos, pais e ex-alunos... cada
pessoa que fez ou faz parte dessa
Escola é responsável por essa
trajetória de 25 anos, marcada pela
dedicação, comprometimento e
muito amor!

POR ISSO, NÃO HÁ SENTIMENTO MAIOR QUE O DE GRATIDÃO A CADA UMA DELAS!
28 Colégio Prudente de Moraes
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NOSSA EQUIPE
Fotos: KR Comunicação
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UNIDADE 1 • NOSSOS ALUNOS COMEMORANDO BODAS DE PRATA DE UM COLÉGIO DE OURO

Infantil 4

Infantil 4

Infantil 4

Infantil 5

Infantil 5

Infantil 5

1º ano Ensino Fundamental
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Fotos: KR Comunicação

1º ano Ensino Fundamental
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UNIDADE 1 • NOSSOS ALUNOS COMEMORANDO BODAS DE PRATA DE UM COLÉGIO DE OURO

1º ano Ensino Fundamental

2º ano Ensino Fundamental

2º ano Ensino Fundamental

2º ano Ensino Fundamental

3º ano Ensino Fundamental

3º ano Ensino Fundamental

3º ano Ensino Fundamental

4º ano Ensino Fundamental
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Fotos: KR Comunicação
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UNIDADE 1 • NOSSOS ALUNOS COMEMORANDO BODAS DE PRATA DE UM COLÉGIO DE OURO
Fotos: KR Comunicação

4º ano Ensino Fundamental

4º ano Ensino Fundamental

5º ano Ensino Fundamental
5º ano Ensino Fundamental

6º ano Ensino Fundamental

7º ano Ensino Fundamental

32 Colégio Prudente de Moraes

6º ano Ensino Fundamental

7º ano Ensino Fundamental
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UNIDADE 1 • NOSSOS ALUNOS COMEMORANDO BODAS DE PRATA DE UM COLÉGIO DE OURO
Fotos: KR Comunicação

9º ano Ensino Fundamental

8º ano Ensino Fundamental

1º ano Ensino Médio

1º ano Ensino Médio

2º ano Ensino Médio

3º ano Ensino Médio
Educação é para sempre
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UNIDADE 2 • NOSSOS ALUNOS COMEMORANDO BODAS DE PRATA DE UM COLÉGIO DE OURO
Fotos: KR Comunicação

Infantil 2

Infantil 2

Infantil 2

Infantil 3
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UNIDADE 2 • NOSSOS ALUNOS COMEMORANDO BODAS DE PRATA DE UM COLÉGIO DE OURO
Fotos: KR Comunicação

Infantil 3

Infantil 3

Infantil 3
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EX-ALUNOS

Fotos: KR Comunicação

Nossos ex-alunos
e atuais pais
Ontem eles entravam pela porta
do Colégio como alunos...hoje
passam pela mesma porta
trazendo seus filhos...

Helena Batista Mazzer
JULIANA BATISTA MAZZER

Liz e Davi Duarte Pereira Furtado
NATALIA DUARTE PEREIRA FURTADO

Vicente e Pedro Augusto Prestes dos Santos Florindo
JOSÉ ALBERTO FLORINDO FILHO

Antonia e Angelina Isola Mestieri
JOÃO GABRIEL MAZZONETTO MESTIERI

Breno Singulani Abacherli Campino
YURI ABACHERLI CAMPINO
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EX-ALUNOS

Valentina Padreca Garavello
GUILHERME PADOVANI GARAVELLO

Giovanna Azzi Leite
TALINE DA SILVEIRA AZZI

Fotos: KR Comunicação

Raul Caleffo Góes
THAYNA VANUCCI CALEFFO GÓES

Luiza e Leonardo Druzian Asevêdo
THAIS SOMBINI DRUZIAN ASEVÊDO

Heloísa Bruni Mazzetto
DÉBORA CARRA BRUNI MAZZETTO

Helena Crepaldi Falcini
PAULA SOUZA CREPALDI FALCINI

Iris Arrais Dionello
JULLIANO DIONELLO

Lívia e Isadora Almeida Renzo
TIAGO RODRIGUES RENZO

Lorenzo Soares Vicente
BRENO VICENTE

Augusto Conrado Tomazini
MARCO AURELIO TOMAZINI
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Laura Perina Gregori
ANA ELISA GARCIA
PERINA GREGORI
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Fotos: KR Comunicação

Arthur Cardoso Martins
MARY ELLEN CARDOSO DE ALMEIDA MARTINS

Leonardo Cristiano Nunes Prado
DANIELE NUNES

Arthur Oliveira dos Santos
ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA

Guilherme Trabachini Fabiano
NATHÁLIA TRABACHINI

Hugo e Laíse Moreira de Araújo
FABIANO LEITE DE ARAUJO

Helena Bergantin de Paula
MARINA BERGANTIN

Maria Alice e Maria Rita Bergantin de França
ANA PAULA BERGANTIN DE FRANÇA

Manuela Milioni Fontana
MATEUS CARDOSO FONTANA

Rafaelle Piron Iori
ARLEY OLIVEIRA IORI

Miguel Marangone Rocchi
BIANCA MARANGONE ROCCHI
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Fotos: KR Comunicação

Beatriz e Ana Carolina Ramos
TAISA CARLINI RAMOS

Pietro Monteiro Soeiro Goulart
BETINA MONTEIRO SOEIRO GOULART

Gabriel Tabach Malvezzi
RONEI MALVEZZI

Mariana e Rafael Bertajoni Tomirotte
ANA ELISA BERTAJONI TOMIROTTE

Arthur Carra dos Santos
JULIANA PINHEIRO CARRA DOS SANTOS

Vicente Denni Veronezi
RENATA LAMMOGLIA DENNI e MAURO MAZETTO VERONEZI

Rafael e Leonardo Bricchesi Gilberti
ALEXANDRE AMBROZIO GILBERTI

Isadora e Matheus Campos Lima dos Santos
ANA LAURA CAMPOS LIMA DOS SANTOS

Lucca Ferreira Ramos
DANIELA FERREIRA PINTO RAMOS e CRISTIAN JULIANO RAMOS

Davi e Lavínia Gonçalves Duarte
LAMARTINE DE BARROS DUARTE NETO
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SAÚDE INTEGRAL

SAÚDE É COISA SÉRIA...
Fotos: KR Comunicação/Acervo Prudente

E NÃO É SOMENTE DO BEM-ESTAR FÍSICO QUE DEVEMOS CUIDAR, MAS DO EMOCIONAL TAMBÉM. ATENTO AO INDIVÍDUO COMO UM TODO,
O PRUDENTE SEGUE NORMAS RIGOROSAS E DIVERSOS PROGRAMAS QUE CONTRIBUEM PARA A SAÚDE INTEGRAL DOS ALUNOS.

Cardápio especial

Um cardápio balanceado e elaborado por nutricionista é oferecido aos
alunos. Para isso, o Colégio disponibiliza uma estrutura completa, composta por cozinha e refeitório, em ambas as unidades, além de profissionais
treinadas e nutricionista responsável, que elaboram e preparam cuidadosamente as refeições. E, para os estudantes com restrições alimentares, a
Escola também providencia alimentos adequados, que lhes preservam o
bem-estar.
Na cantina, no intervalo das aulas, as crianças encontram, ainda, alimentos
saudáveis, como frutas, lanches naturais e produtos sem lactose. E refrigerantes não são oferecidos.
Dessa forma, além de demonstrar respeito e preocupação com todos, o
Prudente estimula ainda o interesse por novos alimentos e auxilia hábitos
saudáveis, desde cedo.
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Sempre ativos...

Proporcionar mais saúde, incentivar o respeito, a
amizade e a integração são alguns dos inúmeros
benefícios do esporte. Sendo assim, o Colégio valoriza as atividades físicas, como importantes aliadas
para o desenvolvimento integral do aluno, e oferece, em ambientes seguros e apropriados, Futebol,
Ginástica Artística e Expressão Corporal. Somado a
tudo isso, o Projeto “Olimpíadas do Prudente” traz,
até a Escola, atletas renomados que participaram
de olímpiadas e, na ocasião, é ressaltada a importância da disciplina, da dedicação, da confraternização e do convívio, e são incentivadas tais atitudes.

Aprendendo
desde cedo

Inteligência Emocional

Pesquisas apontam que a Inteligência Emocional (saber lidar com as emoções, de forma adequada) é importantíssima para o indivíduo manter relações saudáveis com o ambiente social.
O Programa “Amigos do Zippy”, adotado no Colégio Prudente, em
parceria com a Associação pela Saúde Emocional de Crianças (ASEC), ensina as crianças a lidarem com as dificuldades do dia a dia, estimulando-as
a identificar e falar sobre seus sentimentos e compreender os dos outros.
Tem como objetivo, ainda, explorar várias maneiras de lidar com as emoções, construir estratégias para resolver problemas e fazer escolhas que
melhorem a qualidade de vida. E, como forma de ampliar essa iniciativa
e atender diferentes faixas etárias, o Programa de Educação Emocional
da Escola também conta com o “Amigos da Maçã” e “Passaporte:
habilidades para a vida”, nos quais os alunos utilizam as habilidades
já aprendidas em situações mais complexas, como separação dos pais,
sentimento de frustração, entre outros.

Educação é para sempre

Uma das atividades extras, oferecidas
após o horário escolar, é a aula de
Culinária, na qual os alunos conhecem,
experimentam e têm contato com inúmeros alimentos saudáveis, bem como
aprendem sobre a importância da boa
nutrição. E os resultados dessa iniciativa
já são comprovados pelos pais, em casa.
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TECNOLOGIA

Fotos: Acervo Prudente

A inclusão da tecnologia no currículo escolar
dos alunos, presente em todas as matrizes
do ENEM, já faz parte do sistema de ensino
do Colégio Prudente há bastante tempo
e vai muito além da utilização de salas de
Informática e de lousas digitais, por exemplo.
As ferramentas digitais são utilizadas desde a
Educação Infantil - com softwares educativos
que atendem aos objetivos pedagógicos – até
o Ensino Médio, tornando-se o elo para o
mundo exterior.
As aulas de Informática, além de serem
suporte ao trabalho pedagógico, com os
conteúdos de sala de aula, são também
momentos para os alunos aprenderem a usar
diferentes softwares, para fins acadêmicos.
No projeto Info Games, realizado no Convite
ao Raciocínio do 6º ao 8º ano, os alunos
criam os próprios games, desenvolvendo
habilidades de formulação de hipóteses,
ordenação de pensamentos, resolução de
problemas e criação.
E, mais do que oferecer essa tecnologia, o
Prudente demonstra inovação constante nas
formas de sua utilização e conexão à rotina
da Escola, fazendo com que os estudantes
aprimorem suas habilidades em um ambiente
com o qual já se identificam.
É uma plataforma de aprendizagem
colaborativa, que disponibiliza
ferramentas que ajudam o aluno a
desenvolver sua autonomia e o seu
próprio conhecimento, ao produzir
e compartilhar aulas, aplicar provas
e elaborar seminários e vídeos
entre os integrantes da turma.
Ao mesmo tempo, possibilita
que o professor acompanhe o
progresso dos estudantes, de
forma ágil e prática, para que
assim a comunicação entre
ambos seja favorecida e os
resultados mais facilmente
alcançados.
O Colégio possui 60
chromebooks, para utilização
pelos alunos que desenvolvem
inúmeros projetos em todas as
disciplinas.
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ENSINO HÍBRIDO
Cada vez mais a sala de aula
precisa se ajustar com ferramentas
utilizadas na tecnologia. Partindo
dessa necessidade, o Colégio
Prudente implantou, em 2015, o
Ensino Híbrido. Mas qual é o seu
significado?
O Ensino Híbrido envolve a
utilização das tecnologias com
foco na personalização das ações
de ensino e de aprendizagem,
apresentando aos educadores
formas de integrar ferramentas
digitais ao currículo escolar. Além
disso, apresenta práticas que
integram os ambientes on-line e
presencial, contribuindo para que os
alunos aprendam mais e melhor!
Tal Ensino pressupõe maior
comprometimento do aluno
com sua aprendizagem, melhor
aproveitamento do tempo do
professor, personalização do
ensino e acompanhamento de cada
estudante.
A sala de aula é transformada em
diferentes espaços de ensinoaprendizagem, denominados
estações, para que os alunos
circulem entre diferentes atividades,
de acordo com um horário fixo ou
com o tema a ser estudado.
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O MOTIVO DE TUDO

A educação é uma das ferramentas mais
importantes para o progresso e o bem
mais durável que alguém pode ter!
E, quando essa educação é de qualidade
e permite, desde cedo, que a criança
descubra o mundo, questione, seja
protagonista e cidadã de bem, o futuro
dela, com certeza, será promissor.
Não é por acaso que o Colégio Prudente
mantém-se no topo dos melhores
vestibulares, das renomadas premiações
e também na memória de todos os que
fizeram parte de sua trajetória. Afinal,
eles são o motivo de tudo!!
Confira!
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resultados
ulares

No decorrer dos seus 25 anos, os alunos
do Prudente têm obtido excelentes
resultados nas melhores instituições de
ensino superior do país.
Como exemplos, os resultados nos
vestibulares de 2015, 2016 e 2017 são os
seguintes:

Para sempre...
Prudente!
Admiro o trabalho dos colaboradores
do Colégio Prudente e considero
todos da equipe como uma grande
família, pois o tratamento é exemplar!
Conheço todos há mais de 20 anos
e, no período em que estudei lá,
o aprendizado foi enorme, pois
contribuiu muito no desenvolvimento
do meu raciocínio lógico e objetivo,
além do desenvolvimento do caráter
e ética, algo muito difícil nos dias de
hoje! Aprendi também que, acima
de qualquer bom profissional, há
uma parte muito importante, que é a
família!”
ALEXANDRE GILBERTI
ex-aluno Prudente

Gerente de Engenharia e Manutenção
Arjowinggns Security

“Acredito que o que mais contribuiu
para a minha formação foi o fato de
que o Prudente sempre incentivou
o desenvolvimento de projetos
multidisciplinares, mostrando como
um mesmo fato pode ser abordado
de diferentes pontos de vista e
aprendido/transmitido de diversas
formas. Apresentamos trabalhos
de História como peças de teatro,
fizemos viagens que combinaram
conteúdos curriculares de Literatura
e Geografia... Enfim... são muitas as
lembranças desses projetos, nos quais
pude desenvolver minha criatividade
e habilidades em áreas diversas
simultaneamente. Acredito que isso
me trouxe um jogo de cintura, uma
capacidade maior de me adaptar a
diferentes cenários e circunstâncias e
a sempre ver as situações pelos mais
diferentes ângulos”.
JULIANA VARGAS FREIRE
ex-aluno Prudente
Gerente de Marketing Digital
British Council Brasil

“O Prudente, por meio de seu corpo
docente e atividades interdisciplinares,
foi fundamental na minha preparação
e construção dos conhecimentos
necessários para garantir uma sólida
formação acadêmica e social!”
RENATO FABBRI AUMILLER
ex-aluno Prudente
Gerente Adavanced Analytics |
Ambev
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Prêmio
Câmara de
Meio Ambiente
Em relação às premiações do
Colégio é importante destacar
também os resultados em todas
as edições do Prêmio Câmara de
Meio Ambiente de Salto. Em 2017,
por exemplo, o Prudente recebeu
os prêmios de:

1

3

1

2

3

4
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Olimpíadas
O Prudente também tem
se destacado, de forma
significativa, nas principais
Olímpiadas Estudantis,
recebendo muitas medalhas
de ouro, prata e bronze.
Nas últimas competições
foram obtidos os seguintes
resultados:

MUITO DESTES ALUNOS FORAM CLASSIFICADOS PARA AS FASES ESTADUAL
E NACIONAL DAS PRINCIPAIS OLIMPÍADAS ESTUDANTIS DO BRASIL.

HOMENAGEM

Para que todas as conquistas e excelentes resultados apresentados
pelo Prudente fossem possíveis, pessoas especiais foram
fundamentais. O Colégio faz questão, nesta oportunidade, de
homenagear o sr. JOÃO LOHN que por 20 anos esteve à porta
da escola, recebendo alunos e pais de forma muito carinhosa. A
ele, nossa eterna gratidão! Registramos também nossas sinceras
homenagens aos professores, funcionários e alunos falecidos.
Educação é para sempre
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