suas competências e habilidades para o trabalho em equipe e o incentivo
para atitudes de solidariedade, responsabilidade social e cidadania.
No Colégio Campos Elíseos o aluno é estimulado ao aprendizado
global e dinâmico, através de ações críticas e participativas, atividades
intelectuais, culturais, artísticas e esportivas onde o aprender torna-se mais
prazeroso e significativo.
Trabalhamos com o Sistema de Ensino UNO Internacional, o qual
é constantemente atualizado e fundamentado na construção do
conhecimento e formação de valores.

O Colégio Campos Elíseos teve início em Setembro de 2016.
Porém, nossa Unidade fazia parte do polo Educacional Tableau, desde
2010, ano esse em que nossa Instituição de Ensino foi fundada.

O Colégio Campos Elíseos tem como meta para a educação no
Ensino Infantil, Fundamental e Médio a formação integral do educando, por
meio do desenvolvimento de todas suas potencialidades e talentos,
estimulando sua inteligência, seu espírito crítico e sua criatividade,
formando-o para a realidade e necessidade do mundo em que vivemos.
Além dos conteúdos trabalhados em sala de aula, dos projetos e
atividades extraclasse, proporcionamos ao aluno condições de desenvolver

O Período Integral atenderá alunos do Mini Maternal ao 2º Ano do
Ensino Fundamental, tendo como objetivos:


Ampliar o tempo de permanência do educando na escola,
propiciando momentos de lazer e convívio social;



Acompanhar as tarefas de casa bem como seus estudos,
desenvolvendo o senso de responsabilidade e organização;



Proporcionar momentos lúdicos diários, pois o brincar é
fundamental para o desenvolvimento psicomotor, emocional,
intelectual e social do educando;



Desenvolver habilidades e potencialidades por meio de diferentes
atividades extras.
O Período Integral funciona apenas no período da manhã.
O Período de permanência na escola é: das 7h às 18h.

A coleção de material didático de Educação Infantil do Sistema de
Ensino UNO apresenta uma proposta que implica numa ação pedagógica a
ser desenvolvida com ênfase na harmonia entre os interesses infantis e a
intervenção do trabalho do professor.
É um instrumento aberto, que objetiva incentivar nas crianças o
gosto pelas descobertas e a valorização de suas experiências individuais e
coletivas. Para isso são propostos jogos e brincadeiras que estimulam os
atos de pensar, cooperar, trocar, respeitar e também o interesse da criança.

“O material didático adota abordagens diversificadas para
atender às diferenças individuais da clientela. ” De caráter
interdisciplinar e com ordenação dos conteúdos, desenvolve o senso
crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas e trabalhar
em equipe.
O UNO Internacional traz uma atmosfera digital na qual os alunos
ficam conectados, em tempo integral, em um ambiente colaborativo e de
alta tecnologia.

“Envolvimento com problemas reais”
As propostas do material produzido pelo Sistema de Ensino UNO
Internacional para o Ensino Médio objetivam desenvolver habilidades,
atualizar constantemente o conhecimento e relacioná-lo a situações do diaa-dia, além de preparar os alunos, desde o 1º ano, para ingresso nas
principais universidades do País. O UNO Internacional traz uma atmosfera

digital na qual os alunos ficam conectados, em tempo integral, em um
ambiente colaborativo e de alta tecnologia. Com a utilização dos iPads o
ensino é mais dinâmico, aumentando o interesse dos alunos e o
aprendizado de todos.
Os alunos também participam da prova para a Certificação TOEFL,
O TOEFL Young Students Series English- Language Solution é um teste de
língua inglesa amplamente respeitado no mundo, reconhecido por mais de
9.000 instituições de ensino superior e em mais de 180 países.
Com o certificado TOEFL, o aluno terá em mãos uma das
qualificações em inglês mais valiosas do mundo!!! Essa certificação é
parte de um programa planejado minuciosamente como solução no
aprendizado da língua inglesa, desenvolvido pela ETS para o UNO
Internacional.
Oferecemos um processo permanente de fortalecimento de
competências pessoais, princípio norteador do ENEM. Flexível e modular.
Abrangendo as quatro áreas das habilidades e competências, exigidas:
*Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
*Matemáticas e suas Tecnologias
*Ciências Humanas e suas Tecnologias
*Ciências da Natureza e suas Tecnologias

É o órgão responsável pela emissão de documentações escolares
(atestados de escolaridade, certificados, históricos escolares, boletins e
resultados finais de aproveitamento escolar e pela realização de matrículas
e transferências).

Junto à secretaria, funciona a tesouraria.

Valores de requerimentos
Históricos e transferências
Declarações diversas
Provas substitutivas

Horário de funcionamento:
Das 07h10 às 18h00

R$ 40,00
R$ 20,00
R$ 40,00

