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O Intuito desse E-book é contribuir para que você conheça os 

aspectos mais relevantes na hora de escolher o colégio para seu 

filho e perceba que o colégio que pretende escolher atende a 

essas exigências.

Dessa forma é importante saber que a escolha do colégio em que 

os filhos estudarão vai muito além do investimento financeiro. 

É essa educação que o COLÉGIO VIP pratica.

Converse conosco e garanta a matrícula de seu filho.

O COLÉGIO VIP tem a preocupação  com a formação integral de 

cada estudante. Uma escolha pela educação que conecta 

distâncias, em que o tempo conecta espaço, o conhecimento 

conecta oportunidades e o saber conecta vitórias. 

É no dia a dia do colégio que se aprende, mas é no convívio com 

o outro é que aprendemos a ser pessoas melhores e cidadãos 

para o  mundo.



1. VALORES E EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

2. ESTRUTURA FÍSICA

Veja também o tempo de vida que o Colégio tem, se é consolidado no bairro ou se é 

um colégio novo com poucas perspectivas.

Esses pontos são encontrados em nosso colégio, pois valorizamos uma educação 

integral ao longo desses 25 anos de experiência.

Tradição e inovação em um único lugar.

Além de apresentar o conhecimento para os alunos, o colégio tem o papel de formar 

cidadãos críticos, com valores sólidos e sabendo qual é o seu papel na sociedade. É 

importante que os valores da instituição sejam compatíveis com os da família das 

crianças e adolescentes que a frequentam. 

A estrutura física do Colégio também é um critério que deve ser observado pelos 

pais na hora da escolha do colégio em que matricularão os seus filhos. Além do 

tamanho, é importante ter uma estrutura adequada para a prática de esportes e 

outras atividades que são realizadas pelos alunos.

No Colégio VIP, os espaços são amplos, arejados e confortáveis, atendendo as 

necessidades das atividades, priorizando a convivência de todos.



3. MENSALIDADE E TRANSPORTE ESCOLAR

4. PROJETO PEDAGÓGICO E MÉTODO DE ENSINO

O valor da mensalidade escolar tem que ser de fato um investimento na formação do 

filho.  

Temos a certeza de estarmos oferecendo  às famílias  um apropriado custo benefício.

Vale destacar que no VIP o transporte escolar é gratuito, assim como todo material 

didático e escolar.

É importante que os pais tenham clareza sobre quais as metodologias de ensino 

utilizadas pelo colégio, forma de avaliação, o resultado obtido pelos aluno, currículo 

exigido e carga horária das aulas. 

No Colégio VIP o conhecimento é construído com o aluno baseando-se em uma 

abordagem sócio interacionista. O  professor age como mediador e estimulador da 

aprendizagem, contribuindo com a formação sólida e diversificada de nossos alunos, 

tornando–os indivíduos éticos, reflexivos e críticos, conscientes de seus direitos e 

deveres na sociedade.



5. CORPO DOCENTE QUALIFICADO

6. TRATAMENTO PERSONALIZADO

Os professores têm contato direto com os alunos todos os dias e por isso os pais 

devem valorizar a formação tanto teórica quanto as competências comportamentais 

desses profissionais.

Aqui no Colégio VIP temos profissionais extremamente qualificados e capacitados. 

São avaliados pela sua formação acadêmica, experiência profissional e passam por 

um processo de seleção. 

Consideramos importante que a equipe pedagógica passe confiança para a família e 

para o aluno.

Aqui em nossa escola temos orgulho desse trabalho personalizado onde toda a 

equipe pedagógica conhece as famílias e as necessidades individuais de cada aluno. 

Cada criança e adolescente tem uma personalidade própria, com capacidades e nível 

de desenvolvimento individual e forma distinta de aprender os conteúdos passados 

na sala de aula. Dessa forma, um dos fatores muito valorizado é o tratamento 

personalizado e singular que os seus filhos receberão.



7. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS

TECNOLÓGICAS E AULAS ON -LINE

8. INDICAÇÃO DE AMIGOS E A REPUTAÇÃO DO COLÉGIO 

Importante verificar como o Colégio se adaptou às aulas on-line. Veja as redes 

sociais, procure fotos das aulas e converse com a Instituição.

A tecnologia trouxe diversas melhorias para a nossa rotina diária. E a educação não 

pode ficar de fora. Além disso, os seus filhos já nasceram na era digital e estão em 

contato constante com a internet, por meio de celulares, tablets e computadores.

O Colégio VIP tráz em seu DNA a tradição de uma escola de qualidade e de 

ambiente tranquilo para o melhor aproveitamento do aluno. Aliado a isso, os alunos 

que hoje são pais tem orgulho de trazerem seus filhos para estudarem no colégio em 

que eles estudaram. 

Acreditando em nosso trabalho, os pais, que estão hoje aqui, indicam para seus 

parentes e amigos a escola que com sensibilidade percebeu isso e criou um 

programa para indicação de amigos.

O que os outros pais falam sobre o colégio tem um peso enorme na decisão sobre 

onde matricular o filho. Esses relatos vêm de pessoas que vivenciam a rotina da 

instituição diariamente, contando com uma maior ligação com a realidade, o que 

transmite ainda mais credibilidade. Portanto veja se o Colégio tem algum programa 

de indicação de amigo e o que as famílias atuais falam do colégio.



9 – NOVO ENSINO MÉDIO.

10 – RESPONSABILIDADE SOCIAL

Avalie se o colégio já se adaptou para atender às novas exigências da BNCC, pois o 

novo currículo está dividido em Formação Geral e Itinerários Formativos, para 

garantir que a personalização e o protagonismo do aluno faça parte deste novo 

processo de ensino-aprendizagem.

Acreditando em nosso trabalho, os pais que estão hoje aqui indicam para seus 

parentes e amigos a escola que com sensibilidade percebeu isso e criou um 

programa para indicação de amigos.

de caráter ambiental. Plantamos hoje a colheita de amanhã. Educação se planta com 

exemplo e atitude.

É importante a participação de todos que integram a sociedade escolar (pais, alunos 

e comunidade ) a fim de que estes se tornem multiplicadores de boas ações e 

exemplos admiráveis. Os alunos do Colégio VIP aprendem a cuidar do espaço em 

que vivem na escola e gradativamente ampliam suas ações para os demais locais da 

sociedade. Eles também são estimulados no desenvolvimento de ações solidárias e
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