APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

SOMOS DIFERENTES
PORQUE SOMOS UMA
ESCOLA HUMANIZADA
Valorizamos as relações entre as
pessoas e as relações pedagógicas
em um ambiente prazeroso.
Ninguém é objeto, número ou
máquina.

Mantemos o olhar
e as ações voltadas
à questão que mais
importa para nós:
seu filho!

Q

uando minha família adquiriu o
Colégio, em 1996, a estrutura era
pequena. As turmas formadas iam até a
4ª série do Ensino Fundamental. Haviam
aproximadamente setenta alunos.
Decidimos manter o nome atual, pois o
Colégio já havia passado por duas trocas de nome: no início da história, há 34
anos, se chamava Berçário Raio de Sol
e, depois, Colégio Gradual. Posteriormente se estabeleceu como Colégio
Gutenberg.
A minha família já tinha experiência há
mais de trinta anos em colégio de Educação Básica com o conceituado Colégio Bilíngue Monteiro Lobato (primeira
escola que meu avô, sr. Assis, fundou
e que existe até hoje na zona Norte de
São Paulo).
Decidimos reestruturar o Colégio
Gutenberg, ampliando o prédio e adequando as acomodações. Foi uma luta

muito grande até concluirmos os serviços de
acordo com nosso planejamento.
A direção administrativa ficou sob o comando
do meu pai, Wilton Assis, e na direção pedagógica ficou meu tio Walter Assis, em parceria
com Kiyomi Honda. Sob a coordenação deles
fizemos os ajustes e desbravamos os melhores caminhos nesse setor. Isso foi fundamental para a existência de uma empresa de educação que realmente acredita na formação de
crianças e jovens.
Reestruturamos também o quadro de funcionários, absorvendo a equipe que já trabalhava
no local e contratando mais profissionais. Com
a ampliação da unidade veio a oportunidade
de crescer. Foi então que construímos o ginásio e aos poucos aumentamos o colégio até
chegar na estrutura que temos hoje.
Em 2014 iniciamos uma nova fase comigo,
Leonardo, após quatorze anos sendo preparado pela minha família. Em 2016 fizemos pela
primeira vez uma carta de valores, que foi um
marco para nossa empresa.
Caminhamos muito e, implantamos, em 2018,
o ensino bilíngue. Hoje, nosso maior desafio
é o de despertar nos pais a importância em
investir numa formação de qualidade para os
seus filhos.
Leonardo Assis
Colégio Gutenberg
(3ª Geração da Família Assis)

“

Meu marido, ex-aluno do Colégio Gutenberg, sempre elogiou

a escola, os professores e o ambiente no qual passou o final do
seu Ensino Médio. Fez grandes amigos, com os quais mantém
contato até hoje, e tem carinho enorme pela equipe. Quando
nosso filho nasceu, sempre mencionou que seu desejo seria
que ele estudasse na mesma escola. Conversamos muito até
tomar uma decisão, pois sabemos que o respeito ao próximo,
o ensino, a disciplina, a família e a escola, sem sombra de
dúvidas, são elementos que marcam a nossa trajetória
escolar e a nossa história.
Quando visitei o Colégio, fiquei encantada com as salas
de aula, com a metodologia, com os profissionais, com o
atendimento da equipe e com a abertura da escola para a
família, além da quadra, da piscina para as aulas de natação e
da hortinha para os pequenos e do lago.
Esse ano o Théo completará dois anos de Colégio e temos
lembranças maravilhosas. Infelizmente, esse ano tivemos uma
pandemia na qual todos nós tivemos que ficar em casa de
quarentena e foi incrível ver como os professores, o colégio
e toda a equipe se organizou, se adaptou de maneira rápida -

com todo apoio didático para as aulas e assistência psicológica
aos alunos e pais nesse período tão delicado. Coordenação
excepcional, sempre presente e à disposição.

“

Hoje, entendo os motivos que levaram meu marido

a querer nosso filho no Gutenberg. Sabemos que o Théo sairá
de lá não apenas com conhecimento, mas também
com muitos valores e princípios.

Erica, mãe do Théo.
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O Colégio oferece aos alunos a oportunidade para que
cresçam e se desenvolvam, respondendo aos estímulos
externos e agindo sobre eles para que possam construir
e organizar o seu próprio conhecimento.

Depoimento

ESTRUTURA FÍSICA

AMPLA ESTRUTURA PARA O
BEM-ESTAR DOS ALUNOS
As duas unidades do Colégio Gutenberg são preparadas e
bem-equipadas para atender todas as necessidades e oferecer a
melhor qualidade de aprendizagem. Contamos com laboratórios,
academia de dança, quadra de esportes e uma área verde especial.

A

tecnologia transformou e continua transformando o modo
como nos comunicamos, pensamos e
vivemos. A todo momento, surgem novos recursos para otimizar e melhorar a

vida dos seres humanos.
Por isso, se atualizar constantemente e oferecer
novas tecnologias para modificar a forma de ensino, tecnológico e bilíngue, é um dos pilares do
Colégio Gutenberg.

ESTRUTURA FÍSICA

São mais de 6 mil metros
quadrados para melhor
atender o seu filho!

MÉTODO DE ENSINO

O COLÉGIO TEM
UM MÉTODO DE
ENSINO PRÓPRIO
O método valoriza a participação do aluno dentro do
processo de ensino-aprendizagem.

A

construção do conhecimento
é realizada por meio do estabelecimento das relações, baseado
numa concepção interacionista, que
parte do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado
pelas ações entre o indivíduo e o meio.

EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCOBRIR, DESENVOLVER,
APRENDER, BRINCAR
E SER FELIZ!
A Educação Infantil é considerada por muitos educadores uma das
principais fases do desenvolvimento humano. Momento em que as
novas experiências devem ser incentivadas.

F

ormas, números, cores, brincadeiras, palavras, sensações e sentimentos se misturam em um mundo de
descobertas e possibilidades.
É nessa etapa que a criança também
desenvolve novas habilidades motoras
e de escrita, além de aprender a conviver com outros colegas e com o meio
em que está.

EDUCAÇÃO INFANTIL

TECNOLOGIA CONECTADA
À FASE DAS DESCOBERTAS

O

Colégio Gutenberg acredita no método de pedagogia renovada. Para isso, há 35 anos contamos com uma equipe
de profissionais capacitados e qualificados que proporcionam
aos alunos experiências prazerosas e significativas.

EDUCAÇÃO INFANTIL

GUT TURBO 3.5

E

m um cenário onde as crianças
estão cada vez mais conectadas ao universo das novas tecnologias,
como aproveitar esse contexto dentro
das salas de aula?

O Colégio Gutenberg é um grande exemplo para esse questionamento! Utilizamos um conjunto de soluções e integramos conhecimento,
diversão e novos experimentos para estimular o desenvolvimento de
importantes habilidades em nossos pequenos alunos.

ENSINO FUNDAMENTAL I

AMBIENTE MEDIADO
POR INFORMAÇÕES
O aluno é conduzido a
elaborar a construção
do conhecimento,
desenvolver talentos,
habilidades mentais,
limites e comunicação.

O professor busca,
nas suas intervenções,
salientar os pontos
fortes do aluno.

O

Ensino Fundamental Séries Iniciais do
Colégio Gutenberg propicia um ambiente mediado por informações, em que o
aluno é conduzido a elaborar a construção do
conhecimento, desenvolver talentos, habilidades mentais, limites e comunicação. Há o
investimento na tarefa de transformar o aluno
em solucionador de problemas, estimulando
a prática da reflexão. Novas conquistas nos
aspectos intelectuais, sociais e afetivos caracterizam essa fase, possibilitando a evolução de valores cultivados desde a Educação
Infantil. Dominando com mais propriedade os
símbolos e as possibilidades de utilizá-los,
estão em condições de ampliar conhecimentos mais abstratos e diversificados.
Consciente do seu papel de mediador no
processo de ensino e aprendizagem, o pro
fessor busca, nas suas intervenções, salientar
os pontos fortes do aluno em suas realizações e atitudes, elevando a sua autoestima e
organizando situações de aprendizagem prazerosas e significativas.

ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO FUNDAMENTAL II

ENSINO DIFERENCIADO DE
CADA ÁREA DE ESTUDO
Neste período a ênfase é na fundamentação e aprofundamento das
habilidades e conhecimentos do aluno, objetivando a autonomia
individual e em grupo.

A

participação dos responsáveis nessa
faixa etária torna-se fundamental, pois
servirá como referencial e modelo de valores
na formação integral do educando.
Por meio de um ensino diferenciado de cada
área de estudo, no Ensino Fundamental II
acontece a imersão nos conteúdos já aprendidos em cada área, com uma metodologia
própria. O intuito é aproximar o saber empírico
do saber universal e científico.
Assim, a formulação de desejos intelectuais
favorece a reorganização do conhecimento
dos alunos, gerando uma nova forma de pensar o mundo.
E é neste ponto que a presença do responsável nessa faixa etária é muito importante como
referencial e modelo de organização, respeitando a autonomia intelectual e social do educando que está em processo de formação.

ENSINO MÉDIO

CONSOLIDAÇÃO E APROFUNDAMENTO
DOS CONHECIMENTOS
O Ensino Médio é a fase em
que é lapidada a formação da
excelência acadêmica e humana
em todos os nossos alunos.

D

urante os três anos de Ensino
Médio o aluno solidifica, com o
auxílio de profissionais especializados,
os conteúdos aprendidos nas séries
anteriores. Ocorre a consolidação e
aprofundamento dos conhecimentos já
adquiridos: seu aprimoramento como
humano, a preparação básica para o
trabalho, a cidadania, a autonomia intelectual e o prosseguimento de estudos.

Os novos conhecimentos são trabalhados
desenvolvendo ainda mais o raciocínio lógico e a formação da consciência crítica, dando atenção às artes, às humanidades e às
ciências puras e experimentais. Neste ciclo
de aprendizagem os alunos são preparados
para os estudos de nível superior de forma
mais abrangente, já que não se restringem
apenas aos conteúdos exigidos em testes,
formando uma visão muito mais ampla, global e crítica do mundo à sua volta.

ENSINO MÉDIO

ENSINO BILÍNGUE

AULAS EM INGLÊS
DIARIAMENTE PARA
TODAS AS SÉRIES
No Colégio Gutenberg, o
aluno aprenderá mais do
que um segundo idioma.
Ele será incentivado a
conquistar melhores
oportunidades no mundo
moderno por meio do
domínio de línguas
estrangeiras.

O

ensino bilíngue é mais um dos
diferenciais do Gutenberg.
Pesquisas importantes no mundo demonstram que a educação bilíngue
traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento do aluno, como maior
capacidade de concentração e organização, aprimoramento de habilidades cognitivas e melhor compreensão sobre si mesmo, sobre os outros
e sobre o mundo.
Com a metodologia CLIL, que integra o ensino de línguas ao ensino de
conteúdos, a aprendizagem é feita
de forma integrada e simultânea nas
duas línguas de instrução. Além disso,
o Gutenberg é representante autorizado TOEFL® e, a partir do 3º ano, o

ENSINO BILÍNGUE

aluno terá seu inglês constantemente testado
e parametrizado por meio de um dos exames
de proficiência mais conceituados do mundo,
garantindo o progresso no idioma.
Aqui, no Colégio Gutenberg, as aulas em inglês
estão diariamente na grade curricular de todas
as séries.
Na Educação Infantil, aproximadamente 50%
das aulas são ministradas em inglês, e nos
Ensinos Fundamental e Médio, o tempo em
inglês é ajustado para cerca de 35% da grade
curricular, para que sejam cumpridas todas as
exigências da Legislação Nacional, assegurando ainda o contato diário com a segunda língua no currículo.

CURSOS EXTRAS

AS MELHORES ATIVIDADES
PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ALUNO

Oferecemos os
melhores esportes
para os alunos.

CURSOS EXTRAS

PROGRAMAS E PARCERIAS

OS MELHORES PROGRAMAS E PARCERIAS
PARA ALUNOS GUTENBERG

colegiogutenberg.com.br

