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Estamos prestes a concluir mais um
ano letivo. Por fazer parte da vida de
tantas pessoas é mais do que natural
a escola garantir momentos de celebração. Chegou um deles, vamos
celebrar!
E o que mais merece celebração? Inserir nossos alunos nos pequenos rituais
socialmente desejáveis – como o
ato de dar bom dia, agradecer, pedir
por favor e com licença – por meio
de uma postura habitualmente respeitosa e polida. Oferecer escuta em
situações diversas de conflitos, com
certeza, também inspirou confiança
nos alunos. Garantir para que todos avançassem na construção do
conhecimento. Demonstrar interesse
e respeito por todos, insistindo em
destacar os valores morais presentes
nas ações do dia-a-dia, ainda possibilitou que os alunos reconhecessem
e legitimassem, em si mesmos e no
próximo, características que eram
despercebidas ou desprestigiadas
entre eles.
Há mais de duas décadas que o Colégio Objetivo – Unidade de Iturama
não se aquieta com o bom, esse cuidado o tem levado sempre em busca
do melhor a fim de aprimorar seu ProPág. 02

jeto Pedagógico às perspectivas que
se abrem nos mais diversos campos
do saber e implicam um modelo educacional permanentemente aberto
ao novo, ao dinâmico, ao interativo,
atento a uma realidade que se transforma a cada momento.
A absorção do novo, contudo, não
pode prescindir de uma sólida formação que sustenta os princípios
da educação transformadora e os
valores fundamentais à formação cidadã e acadêmica de nossos jovens
e crianças. Todos esses valores são semeados na vida de nossos alunos no
dia-a-dia, na relação professor aluno e
demais integrantes do espaço escolar.
Nesse informativo, todos terão a
oportunidade de recordar um pouco de tudo aquilo que vivemos em
2017. É sempre um prazer mostrar
à toda comunidade escolar e ao público o trabalho realizado em nosso
Colégio. Nas páginas desse Boletim
Informativo, apresentamos apenas
uma amostra do que representa um
forte, transparente e sólido Projeto
Pedagógico.
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A importância da
Educação Infantil na
formação humana
As primeiras experiências
são as que marcam mais
profundamente o ser humano e, quando positivas, tendem a reforçar, ao
longo da vida, as atitudes de
autoconfiança, cooperação,
solidariedade e responsabilidade. A Educação Infantil é mágica e tem o
poder de encantar e transformar quem a ela tem
acesso.
Algumas das atividades

desenvolvidas em nossa
Educação Infantil:
Música
Brincadeiras
Educação Física, Psicomotricidade e Movimento
Arte
Linguagem
Matemática
Natureza e Cultura
Inglês
Relações sociais e afetivas

BERÇÁRIO
O berçário do Colégio Objetivo de Iturama teve início
em 2006 e seu trabalho é voltado para atender às necessidades dos bebês, zelando para que tenham um
desenvolvimento saudável e feliz.
Estão entre os seus objetivos:
Estimular o processo de aprendizagem;
Cuidar e proteger com amor e atenção, dando os limites
necessários para a interação dos pequenos com o meio;
Contribuir para o processo de socialização garantindo que os bebês sejam felizes em seu ambiente;
Garantir a higiene e alimentação adequadas;
Acompanhar, de forma individualizada, o desenvolvimento de cada bebê.
Para atingirmos esses objetivos, são desenvolvidas
atividades que complementam e aprimoram o nosso
trabalho, dentre elas, massagens, atividades motoras,
leitura de histórias, música e atividades de psicomotricidade.
A professora berçarista é pedagoga com ampla
experiência e, juntamente com as monitoras, realiza
cursos complementares para aprimoramento e
atualização. Além disso, participam regularmente
de palestras e cursos de capacitação oferecidos
pelo Sistema de Ensino Objetivo, momentos em
que têm a oportunidade de vivenciar as atividades que serão desenvolvidas com os bebês.

Projeto “Dente
limpinho não tem
bichinho!”
Neste 2º semestre de 2017, teve início no Colégio Objetivo um projeto com o objetivo de conscientizar as
crianças sobre a importância de uma boa saúde bucal.
Assim, foram propostas aos pequenos ações educativas e preventivas que os levam a incorporar, em seu
dia-a-dia, cuidados relativos à higiene bucal.
Etapas do projeto:
* Palestra na Reunião de Pais realizada em 08/08. Os
pais dentistas Drª Bruna, Dr. Diego e Drª Regiane conduziram o momento.
* “Palestrinha” para as crianças, ministrada pelas mães
dentistas Drª Bruna e Drª Regiane.
* Higienização diária após o lanche: de forma divertida
e prazerosa, as crianças aprendem a como cuidar dos
dentes.
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Ensino Fundamental 1º ao 9º ano
Ensino Fundamental – I
e II – Tem-se como objetivo a criação, na escola, de condições de
aprendizagem para o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio
da leitura, da escrita e do
cálculo; a compreensão do
ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va-

lores humanos e o desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem.
Além disso, almeja-se a
aquisição de competências e habilidades bem
como a formação de atitudes e valores construtivos; o fortalecimento
dos vínculos de família,
dos laços de solidariedade
humana e de tolerância
recíproca em que se assenta a vida.

Ensino Médio
O Ensino Médio do Colégio
Objetivo tem como meta
formar cidadãos críticos e
atuantes na sociedade em
que estão inseridos, além
de preparar o aluno para
enfrentar, com segurança,
os exames vestibulares
mais concorridos e desafiadores.
Grande parte do conteúdo
programático do Ensino
Médio é estudado na 1ª e 2ª
séries. Na 3ª série, a matéria
é revista e aprofundada, o
que dispensa o aluno de
um curso preparatório para
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os vestibulares.
Programação
avançada,
laboratório de redação,
programa de incentivo à
leitura e à criação de textos, tecnologia educacional
de ponta, plantão de dúvidas, orientação educacional e vocacional, projetos
de solidariedade, aulas
multimídia, avaliações interdisciplinares,
exames
simulados e atividades
complementares estimulantes são alguns dos recursos oferecidos no Ensino
Médio do Objetivo.

Thaís Cristina Faria Pacheco

“Tive o prazer de ser aluna do Colégio Objetivo de Iturama
por 7 anos e não tenho nem como agradecer pela participação indispensável na minha trajetória. Muito mais do
que ensinar as matérias que cumprem a grade curricular, me mostraram que não há barreiras intransponíveis
quando se deseja algo com muita vontade. Nesta escola,
recebi o incentivo para sonhar com grandes conquistas
e o suporte necessário para alcançá-las, aprendi o valor
da cultura, das boas amizades e do bom relacionamento
interpessoal. Meus professores e coordenadoras, fonte de
inspiração ainda hoje, foram pedra angular para construção
de todo meu conhecimento. Além de tudo, o Colégio
Objetivo destaca-se na preparação de seus alunos
para o ingresso nas principais instituições de ensino do Brasil. A partir da decisão de cursar medicina, eu
pude escolher entre 7 faculdades, além de alcançar nota
máxima na redação do ENEM. Os valores acadêmicos e
humanos que obtive nesses anos são incalculáveis e foram essenciais para que eu pudesse chegar até aqui, hoje
cursando o 4º ano de medicina na PUC-Campinas com
bolsa de estudos integral. Certamente o Colégio Objetivo é
uma ótima escolha para pais que buscam uma formação
cidadã para seus filhos, e que fazem questão de uma
preparação sólida para seus objetivos acadêmicos futuros.
São por essas e por outras razões que tenho orgulho desse
colégio fazer parte da minha história e não tenho dúvidas
em recomendá-lo!”
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Período Integral
Do Berçário da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental
O Período Integral constitui uma oportunidade de
permanecer na Escola o dia todo desenvolvendo atividades diversificadas, acompanhamento de lição de casa
e orientação para os estudos. O Colégio Objetivo de
Iturama oferece essa modalidade de ensino para os
alunos do Berçário da Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental, atendendo às necessidades de
famílias que buscam apoio para o acompanhamento
diário de seus filhos.
Em clima de tranquilidade, conforto e segurança, o
Período Integral é uma opção para as famílias que se
preocupam em proporcionar aos filhos um ambiente

adequado ao desenvolvimento social, emocional, afetivo, físico e cognitivo. O acompanhamento permanente
dos professores garante período de recreação, cuidados para uma alimentação saudável, conforto e toda
a assistência necessária para os alunos durante a sua
permanência no ambiente escolar.
Vale lembrar que a educação em Tempo Integral do
Colégio Objetivo possui uma rotina planejada e adaptada às necessidades do aluno, envolvendo, inclusive,
atividades extraclasse e estudos dirigidos diários, sempre conduzidos por professores preparados. Além disso, são priorizadas dinâmicas que privilegiam o desenvolvimento da sociabilidade, da responsabilidade e da
autonomia.

Corpo docente e colaboradores
O Colégio Objetivo de Iturama reuniu e tem orgulho de
manter, ao longo dos anos, uma equipe de educadores
de incontestável competência, selecionados sob rígidos
critérios. São professores atualizados, dinâmicos e constantemente motivados a buscar novos conhecimentos
e técnicas pedagógicas em cursos de atualização e reciclagem.
O trabalho dos professores é acompanhado de perto

pela Direção e Coordenação Pedagógica, compostas por
profissionais de Educação que coordenam e avaliam o
processo educacional desenvolvido, dando suporte aos
educadores da escola.
A Coordenação de Turno dá atenção a alunos que, em
alguma etapa da escolaridade, requeiram cuidados individuais em relação a aspectos emocionais, garantindo
aos pais, sempre que necessárias, orientações a respeito
do desenvolvimento de seus filhos.
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Estrutura física:
comodidade e segurança
Localizado na Av. Prefeito Juca
Pádua, zona nobre da cidade, o
Colégio Objetivo ostenta o privilégio de estar numa região estratégica
para Rua Canápolis, o que garante a
segurança de seus alunos na entrada e saída dos turnos.
O Colégio Objetivo foi construído
atendendo às especificações de
um projeto arquitetônico criado
para abrigar, com conforto e segurança, crianças e jovens. Nossas
salas claras e arejadas, com amplos corredores de circulação, são
dispostas ao redor de pátios com
iluminação natural.
Cabe lembrar que a preocupação com
o conforto térmico na construção
aconteceu com o correto posicionamento da escola no terreno,
portanto as salas de aula têm
aberturas para o sul, com menos
incidência de sol durante boa parte do ano.
Nossa estrutura física dispõe de:
• Laboratórios de Biologia, Física e
Química
• Sala Multimídia e Laboratório de
Informática
• Biblioteca
• Quadra esportiva coberta
• Ampla área de lazer e convivência
• Fraldário
• Copa exclusiva da Educação Infantil para manuseio de lanches e
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mamadeiras
• Salas de aula climatizadas
• Auditório
• Cantina - Com a opção de cartão
pré-pago, os pais ou responsáveis
poderão facilitar e, sobretudo, controlar o lanche escolar dos filhos.
ECO ESPAÇO - Estrutura de 1400
m² de área verde com espaço de
convivência, quiosque, parque infantil, plantas frutíferas, plantas
medicinais, plantas ornamentais e
horta. Um verdadeiro laboratório
a céu aberto, proporcionando aos
alunos um privilegiado ambiente
de aprendizagem.
Vigilância 24 horas
Com o objetivo de assegurar a proteção e o bem-estar dos alunos e
da comunidade escolar como um
todo, o Colégio Objetivo implantou diferentes medidas de prevenção e segurança, atualizando
procedimentos e equipamentos
de acordo com o que há de mais
moderno disponível no mercado.
Mantemos um sistema de vigilância permanente, interna e externa, com câmeras de segurança,
tudo 24 horas. Além disso, guarita
e portões com fechadura elétrica possibilitam a identificação
obrigatória de todos aqueles que
desejam ingressar no Colégio.

InformativoObjetivo
Objetivo
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Diferenciais do Sistema de Ensino
Objetivo

MATERIAL OBJETIVO
O que diferencia o material didático do Objetivo, com seus Cadernos de Atividades e os livros da Coleção Objetivo,
é a constante atualização de conteúdo, pedagógica, tecnológica, gráfica e visual.
O material do Sistema de Ensino Objetivo é elaborado de acordo com as mais atuais reflexões em Educação.
Estimula a construção interativa do conhecimento, seu uso social, a investigação, a reflexão e a criatividade a
partir de um enfoque na educação empreendedora e de valores morais.

Portal Objetivo

Um ambiente de conhecimento, ensino e aprendizagem
que integra online todas as
unidades do Objetivo, permitindo que alunos, pais e
professores realizem pesquisas, coletem informações,
assistam a aulas e debatam
assuntos relevantes a partir
de qualquer lugar.
Os Cadernos de Ativi-

dades interatuam com as
informações do Portal do
Objetivo, complementando o aprendizado em sala
de aula. O acesso para o
conteúdo completo do site
é feito por um sistema de
senhas personalizadas para
que alunos e professores da
rede Objetivo sejam auxiliados no aprimoramento do
aprendizado.

Atualidades Online

O Atualidades Online aborda os mais diversos assuntos
da atualidade, além de orientações e revisões para os
vestibulares. Com o programa, professores e alunos
estudam e têm a oportunidade de interagir em tempo
real, formulando perguntas e esclarecendo dúvidas.

Tarefanet

No Tarefanet o aluno encontra exercícios do caderno de tarefas (TC) acompanhados de resolução
interativa. Assim, além dos
exercícios resolvidos em
classe com o professor,
o aluno pode ter acesso

pela Internet, a resoluções
detalhadas dos exercícios
das tarefas, apresentadas
passo a passo e associadas à teoria por meio de
hipertextos. Isso permite a
navegação de acordo com
o seu interesse e o seu
ritmo de trabalho.

Conteúdo Completo

O Portal Objetivo amplia a experiência da sala de aula.
Entre os conteúdos disponíveis no Portal Objetivo estão:
• Atlas
• Conversor de Medidas
• Guia de Profissões
• Linha do Tempo
• O Bom Português

• Redação Online
• Resoluções Comentadas
• Roteiros de Estudos
• Tabela
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A importância dos valores humanos
no espaço escolar
O Colégio Objetivo de Iturama idealiza sua Proposta Pedagógica de
forma que os Temas Transversais
permeiem toda a prática educativa.
Assim, valores como Ética e seus
desdobramentos: respeito mútuo,
justiça, diálogo e solidariedade são
amplamente trabalhados e fazem parte do convívio escolar de forma explícita
ou implícita.
Como Temas Transversais não
constituem uma disciplina, seus
objetivos e conteúdos estão inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas
obrigatórias. Dessa forma, são
trabalhados de diferentes modos
a partir do cotidiano dos alunos
ou de atividades organizadas
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pela escola.
Entendemos que os valores devem
ser ensinados às crianças e aos
adolescentes por meio de atitudes
que sirvam de modelo para que
eles aprendam. Isso porque não há
proveito quando se ensina um
valor que não se pratica, que não
se utiliza no cotidiano. Os alunos
necessitam aprender a partir de
situações cotidianas, que tenham
um significado real para eles, que
sirvam de parâmetro. E é isso que
falta na sociedade hoje: um modelo a ser seguido.
Temos que mostrar às crianças e
aos jovens atitudes simples, mas
que exemplificam claramente
valores como cidadania, tolerân-

cia, responsabilidade, honestidade,
solidariedade, respeito, cooperação,
atenção, amor e muitos outros, essenciais para a vida diária. É preciso termos em mente que estamos sempre sob o olhar atento
daqueles que estão em fase de
aprendizagem, precisando de
exemplos para seguir e, assim,
de forma autônoma, formar com
solidez seus próprios juízos de
valor.
Entretanto, não se transmite
valores nem se forma valores a
partir de situações abstratas:
esses comportamentos são ensinados e abstraídos diante de
vivências e práticas que acarretem experiências e crescimento.
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Educação alimentar: garantia de
equilíbrio e saúde
Não restam dúvidas de que o comportamento alimentar da criança e do adolescente é influenciado por fatores que
envolvem o convívio escolar e familiar,
ou seja, é no seio da família e no cotidiano escolar que bons hábitos alimentares são conquistados.
Partindo desse pressuposto, o Colégio
Objetivo de Iturama oferece a seus
alunos atividades que incentivam uma
alimentação saudável e ressaltam a
importância do valor nutricional dos
alimentos.
Acompanhados pela nutricionista Paula Fernanda Alves Janones
Gomes, os alunos são incentivados
a conhecerem uma variedade de
alimentos. Assim, têm a oportunidade de experimentarem diferentes
sabores, o que acaba levando ao
desenvolvimento de hábitos saudáveis. Vale lembrar que os pequenos valorizam tais momentos
e a aprendizagem ganha ares de
diversão.

Todo esse processo é feito no Eco
Espaço, um grande diferencial do
Colégio. Inclusive, recentemente, foi
realizado o plantio de arroz sob a

coordenação da professora Iolete. A
atividade foi possível com a utilização de
uma antiga máquina de plantar, conhecida popularmente como“matraca”.

A CANTINA ESCOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE BONS HÁBITOS
ALIMENTARES
O Colégio Objetivo iniciou o ano de
2017 com algumas mudanças em sua
cantina. Não são mais comercializados
alimentos como refrigerantes, frituras, balas e guloseimas em geral com
o objetivo de incentivar uma alimentação mais saudável e nutritiva para
todos os alunos.
Dessa forma, o Colégio mudou as
opções de lanches nos dois turnos.
Os refrigerantes, por exemplo, deram
lugar a sucos de frutas naturais, iogurte
e bebidas lácteas. Além disso, são
oferecidos bolos, saladas, frutas, biscoitos, cereais, cookies e sanduíches
naturais.
ECO ESPAÇO
Plantar, colher e consumir um alimento colhido da própria terra, desejo de
muitas pessoas preocupadas em adotar uma alimentação saudável, é uma
prática diária de nossos alunos, que já
plantaram diversos alimentos, dentre
eles, milho, mandioca, rabanete, cenoura e amendoim.
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ACONTECEU NO OBJETIVO

Páscoa Solidária

O objetivo do projeto “Páscoa Solidária” é sensibilizar os
estudantes sobre a importância de ajudar o próximo e de
trabalhar pela melhoria da vida das pessoas que mais precisam. Ações sociais dessa natureza possibilitam ao aluno
vivenciar a cidadania por meio da participação social.

Dia dos Pais

Formatura PROERD 2017

A programação do “Torneio dos pais” foi planejada com
muito carinho objetivando trazê-los ao Colégio para
passar algumas horas junto aos filhos. A participação
dos pais foi fantástica e eles não mediram esforços:
jogaram, brincaram, correram, participaram de oficinas,
enfim, fizeram de tudo para alegrar seus filhos, que não
esconderam seu orgulho e admiração.

Ao término do projeto, os alunos do 5º ano fizeram uma
redação relatando a importância do mesmo. Parabenizamos a
aluna Ana Clara Marques Leal, que escreveu a melhor redação
da turma e ganhou uma bicicleta como prêmio. Nossos
parabéns também à aluna Maria Clara Urzedo Medeiros, que
recebeu uma medalha como prêmio pelo 2º lugar.

Prêmio Empresa do Ano

Dia do Estudante

Campanha “Sou 100% do Bem”

Dia das Mães

Dia do Soldado

Desfile Cívico 7 de setembro

Festa de encerramento do 1º semestre

Formatura do 9º ano

Reconhecimento e homenagem marcaram a entrega do
“Prêmio Empresa do Ano de 2016”, solenidade realizada
pela Associação Comercial e Industrial de Iturama no dia
05/05/2017. Mais uma vez, o Colégio Objetivo de Iturama
foi destaque.

O amor pelas mães foi declarado de uma maneira toda
especial no auditório do Colégio, onde as mães estiveram
presentes em diferentes horários. Os alunos, da Educação
Infantil até o Ensino Médio, externaram todo o seu respeito e gratidão pelo grande amor de suas vidas.

Seguindo a tradição das festas juninas, a festa de encerramento do 1º semestre do Colégio Objetivo de
Iturama é um evento tradicional e bastante aguardado
na cidade. Além de reunir pais, alunos e toda a comunidade escolar, a confraternização representa um resgate
da cultura e do folclore do nosso país.
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Uma data tão importante não poderia passar em branco. O Colégio Objetivo promoveu uma animada gincana envolvendo as crianças do turno da tarde e todos
os alunos receberam uma lembrança da direção da
escola.

A significativa data foi comemorada com a presença, no
Colégio, de vários policiais, pais de alunos. Na foto, o Sargento Teobaldo, pai do aluno Théo da Educação Infantil II.

De 16 a 20 de agosto, aconteceu a viagem em comemoração à formatura do 9º ano. O destino escolhido foi o NR
Acampamentos. A viagem foi marcada por muita alegria,
diversão e novas amizades!

Diretora e Coordenadora do Colégio Objetivo receberam
o certificado de “Empresa Solidária” em evento que marcou o encerramento da 3ª etapa da campanha “Sou 100%
do Bem”.

Alunos do Ensino Médio e alunas do Ensino Fundamental,
como balizas, representaram com orgulho o Colégio
Objetivo no Desfile Cívico de 7 de setembro.

Etapa final do Parlamento Jovem Minas 2017

Parabéns às alunas, em especial, à aluna Ana Clara Lizardo
Guolo, da 2ª série do Ensino Médio, por estar na Plenária
Estadual.
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UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
A Universidade Paulista – UNIP é
uma das maiores e mais conceituadas instituições de ensino superior
do país e possui uma posição consolidada na Educação a Distância –
EaD. Reconhecida pelas empresas no
Brasil como uma das mais respeitadas
universidades do país, garante ao aluno um reconhecimento de sua formação e capacidade de desenvolver
com excelência sua profissão.
A UNIP EaD está, desde 2004, credenciada pelo MEC por meio da Portaria MEC 3.633/2004 e conta com
mais de 600 polos de apoio presencial para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, beneficiando
os alunos em todos os estados brasileiros.
Em Iturama, a UNIP EaD está desde
2007, funcionando anexa ao Colégio Objetivo de Iturama, oferecendo
a opção de metodologia EaD, o SEI
(On-line), com horários mais flexíveis
que permite ao aluno acessar as
aulas a qualquer momento e local,
por meio de computadores, tablets
ou celulares. Fora isso, os alunos dos
cursos de graduação da EaD contam
com material didático impresso gratuito, ambiente acadêmico repleto
de ferramentas que potencializam
a aprendizagem e suporte de uma
tutoria altamente qualificada disponível 24 horas por dia.
Vale lembrar que o diploma é o mes-

mo dos cursos presenciais, pois pela
lei brasileira, o diploma EAD obtido
em um curso superior reconhecido pelo MEC vale tanto quanto o
presencial e serve para comprovar o nível de escolaridade em
qualquer situação, seja para buscar emprego ou para seguir os estudos em uma pós-graduação.
Para ser autorizado, um curso superior EAD passa por um rigoroso controle de qualidade por parte do MEC,
assim como acontece com os cursos presenciais. São avaliados itens
como a qualificação dos professores,
a infraestrutura (tecnológica e dos
polos de apoio), os recursos didáticos-pedagógicos e o cumprimento
da legislação educacional vigente no
País. O MEC aplica, ainda, as mesmas
avaliações periódicas para cursos superiores presenciais e a distância.
O ensino a distância (EaD) vem conquistando cada vez mais relevância
na sociedade e no mercado de trabalho. A grande procura por cursos
EaD pode ser explicada por um fator
bastante simples: o acesso à educação para quem não tem tempo ou
condições de se deslocar até uma escola ou universidade.
Em relação ao mercado de trabalho,
a independência da sala de aula e da
cobrança física do professor permite
que o aluno a distância desenvolva
algumas habilidades importantes –

e que têm alto potencial para serem
um diferencial na hora de conquistar
uma vaga no mercado de trabalho.
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