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Editorial

Propostas diversas são debatidas dia-
riamente pelos jornais e pelos canais 
de TV. Políticos apropriam-se da le-
gislação que destina à educação, 10% 
(dez por cento) de tudo o que o país 
produz prometendo fazer, num passe 
de mágica, o que jamais fizeram.

Alguns nos vendem a ideia da 
destinação de parte considerável dos 
“royalties” do petróleo com o mesmo 
objetivo: educação de qualidade.

Infelizmente, não creio que tenham su-
cesso, somente com mais recursos. Es-
tes existem, mas mal utilizados. O que 
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Sonhos!
E sonhos bem distantes da realidade. 
Sonhos que prometem a todos, em 
especial aos alunos, todos os direitos, 
mas nenhuma obrigação. Nem ao me-
nos a de estudar em busca da apro-
vação ao final do ano letivo. Entre as 
escolas privadas, um estranho ao Rio 
de Janeiro, aqui chegando, diria que 
são todas maravilhosas, de excepcio-
nal qualidade e que aprovam quase 
todos os alunos em todos os concur-
sos que participam. É o que dizem to-
das as mensagens que veiculam nos 
diversos meios publicitários.

falta é comprometimento, dedicação 
integral e amor. Requisitos indispen-
sáveis ao trabalho educativo honesto. 
Para a rede pública, entre tantas pro-
messas há a da escola de horário inte-
gral ou a construção de novas escolas, 
de todos os tipos, aqui ou ali.

Mas nada se diz sobre os conteúdos 
pedagógicos, o seu aprofundamento, 
o planejamento e o cumprimento 
das metas pré-estabelecidas entre 
todos os participantes do processo 
ensino-aprendizagem: alunos, pais, 
coordenadores e seus auxiliares, diretores 
e, acima de tudo, os professores.

Prof. Antonio Pinto de Souza
Diretor

Sonhos?
Algumas são mais caras do que o 
necessário; outras aplicam preços 
muito baixos, impossíveis de se-
rem mantidos, exceto por milagres. 
E em educação, milagres às  
vezes acontecem! Mas sabemos, 
“laranja madura, na beira da estra-
da, tá bichada ou tem marimbondo 
no pé.” O fato é que educação de  
qualidade, para o público de classe 
média, precisa ter preço justo, não 
exorbitante, que remunere os inves-
timentos, os funcionários e professo-
res e consiga pagar os impostos.

Felizmente, para as futuras 
gerações, tem sido comum em 
nosso país a discussão sobre a 

qualidade da educação.



As instituições Instituto Tamandaré e  
Colégio-Curso Tamandaré têm 
a coragem – há muito tempo 
– de proporcionar a todas as 
famílias que as procuram - 
ansiando por uma escola parceira na 
educação de seus filhos - informações 
precisas e honestas sobre seus projetos 
e realizações, com depoimentos de 
alunos, ex-alunos e seus pais, que 
atestam a veracidade das informações. 
Mais ainda, proporcionam a todos os que 
participam dos concursos de bolsas, 
uma palestra em que detalham todo 
o planejamento político pedagógico 
para o ano letivo a se iniciar. E isso, com 
muito sucesso desde 1940! Caros pais e 
responsáveis, sabemos que a decisão de 
escolher a escola certa deve resultar de 
atitude pensada, consciente e segura. 
É, certamente, uma decisão de suma 
importância para o futuro de seu(s) 
filho(s) e, portanto, acompanhada de 
dúvidas e incertezas. Ao fazer a escolha 

por uma Instituição Educacional 
em que possa confiar o futuro de crianças 
e jovens, veja se ela atende a todas 
as suas exigências. Faça uma relação 
entre o que lhe é oferecido e o custo. 
Certifique-se do comprometimento 
real com os alunos. Exija amor!

Confira se tradição e  
modernidade andam juntas.

Compare resultados!
Afinal, uma escola de qualidade 

é comprometida com o resultado 
obtido por seus alunos; não 

apenas com o dinheiro que recebe 
de seus pais.

Temos consciência de que a escola 
particular é eleita e esperamos 
auxiliá-lo, com este breve informativo. 
Sentimo-nos honrados com sua visita 
e, eleitos, seremos seus sócios na 
educação de nossos alunos!

Prof. Antonio Pinto de Souza
Diretor
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educacional de qualidade, funcioná-
rios, coordenadores, diretores e pro-
fessores objetivando qualidade e bus-
ca incessante pela excelência, além 
de salas de aulas confortáveis, pátios 
e quadras atrativos aos alunos que 
na escola primeiro buscam o lazer, 
depois a educação. Como atender a 
tais requisitos, com escolas instaladas 
em shoppings, em espaços limitados 
e com alunos “enjaulados” como tor-
nou-se moda? Meu Deus!

Será que os pais não pensam no que 
poderá acontecer com seus filhos em 
caso de incêndio? Que “escolas” são 
essas onde alunos entram e saem 
a qualquer hora sem cumprir horá-
rios e lancham, no recreio, na padaria  
da esquina?

Educação de qualidade exige uma es-
cola que vise à transformação social, isto 
é, que seus alunos estejam em progres-
são social contínua, e que seja indepen-
dente, com suas ações voltadas para os 
alunos e apenas para eles.

Que esteja ao lado da família  
com sinceridade, com lealdade, 

com dedicação integral,  
mas sem hipocrisias. Escola 
de qualidade não é a que não 
aborrece aos pais, mas que  

deles exige participação.

Educação de qualidade pressupõe 
instrução de qualidade, formação 
educacional de qualidade, projeto 

Imagem registrada antes da pandemia.



06 07

07 Filosofia da escola

08 Nosso objetivo

10 Por que estamos entre  
 os melhores?

11 Sua melhor opção!

12 Projeto pedagógico

16 Apelo aos pais

17 A Escola viva

18 Educação Infantil

19 1o ano do Ensino Fundamental

 2o ao 5o ano - 
 Turmas regulares

20 5o ano - Turma preparatória

 Curso CP5

 6o ao 8o ano - 
 Turmas regulares

21 6o e 7o ano - 
 Turmas preparatórias

 Curso CP6

22 8o ano - Turma preparatória

 Curso CP8

 9o ano - Turma preparatória

23 Curso CP9

 1ª série do Ensino Médio - 
 Turma 1010

25 Escolas Técnicas

 1a série do Ensino Médio 
 Pré-VEST 1

26 2ª série do Ensino Médio 
 Pré-VEST 1

29 Vestibular

30 Curso EEAR/EsSA

 Curso PMT

32 EAD Tamandaré

34 Informações importantes

38 Nosso sistema de avaliação

O Colégio-Curso Tamandaré e o 
Instituto Tamandaré trabalham 
com diversos métodos que, combina-
dos, constroem sua metodologia de 
ensino, preservando os pontos fortes 
do ensino tradicional. Aqui, cada alu-
no é visto de forma individual, com sua 
personalidade respeitada e seu desen-
volvimento acompanhado no proces-
so ensino-aprendizagem. Os alunos 
trabalham as dificílimas questões de  

concursos, desde o 5º ano do Ensino 
Fundamental ao Vestibular, sendo 
avaliados nestas questões por simula-
dos bimestrais, sempre aos sábados. 
São avaliados, em média, duas vezes 
por semana, durante todo o período 
letivo, por meio do sistema de avalia-
ção constante. A adoção desta prática 
facilita a apreensão do conhecimen-
to, por não permitir acúmulo do con-
teúdo programático.

Filosofia da Escola
O Tamandaré prepara você  

para qualquer batalha!

O Instituto Tamandaré 
é uma Instituição de 
Ensino baseada na rea-
lidade brasileira, visan-
do a ensinar ao aluno 
conhecimentos exatos 
e humanísticos, essen-
cialmente úteis e não 
ornamentais, cultivando 
nele, paralelamente, o 
conceito mais apura-
do de cidadania. Estes 
ensinamentos deverão 
abranger os conheci-
mentos da vida humana.

Pretendemos motivar o 
aluno, satisfazendo suas 
atividades vitais como 
criar, expressar-se, co-
municar-se, viver em 
grupo, ter sucesso, agir, 
organizar-se, descobrir. 

A utilização de nosso 
espaço físico, raro e in-
vejável, facilita sobre-
maneira nosso trabalho 
neste campo.

Nossa proposta pe-
dagógica se propõe a 
servir para a vida, a dar 
chances de uma verda-
deira aprendizagem, 
buscando a transfor-
mação social. Visamos 
ao aprimoramento da 
pessoa e da socieda-
de a que ela pertence, 
onde deverá ter parti-
cipação efetiva, crítica 
e consciente.

Visamos ao desenvolvi-
mento de atitudes e ao 
domínio dos métodos 

que deverão levar o 
aluno ao aprendizado 
contínuo muito mais 
abrangente do que 
a assimilação pura e 
simples de conteúdos. 
Visamos proporcionar 
ao aluno assimilação 
gradual na sociedade, 
esta compreendendo a 
família e os fatores polí-
ticos, econômicos e cul-
turais que a envolvem, 
sempre com atitudes 
críticas e criativas.

Visamos a colaborar, 
diretamente de mãos 
dadas com a família, 

com todo o nosso ideal 
de Educação para  

fazer de nosso aluno 
um Ser Humano feliz.

Metodologia de Ensino

Índice
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Proporcionar aos 
educandos a formação 
necessária ao desenvol-
vimento de suas poten-
cialidades como elemen-
to de autorrealização, 
qualificação para o tra-
balho e preparo para o 
exercício consciente da 
cidadania. Para tanto, 
visamos a incorporar na 
personalidade dos nos-
sos alunos, importantes 
qualidades como: sen-
so crítico; capacidade 
de observar e refletir;  
capacidade de respeitar 

Utilizando-se das várias possibilidades de que dis-
põe a Educação e de nosso privilegiadíssimo e raro 
espaço físico, com nossas quadras de esportes e pá-
tios cobertos, criamos para os alunos um  ambiente 
agradável, onde cada um é incentivado a participar 
efetivamente de seu próprio crescimento.

As aulas são complementadas por cursos, palestras, 
excursões, vídeos, competições esportivas e, princi-
palmente, com debates sobre o cotidiano, retratado 
por meio da mídia impressa e televisionada.

O Colégio-Curso Tamandaré e o Instituto 
Tamandaré representam o que há de melhor 

em Educação tradicional, com Ensino de 
qualidade, conhecido em todo o Brasil, sem 

deixar de ser uma “escola da hora” como é a 
definição de seus alunos.

a si mesmo e ao outro. 
Sempre debaixo do so-
pro da camaradagem, 
das atitudes leais e do 
calor humano, nossas 
turmas devem ser esti-
muladas à competição, 
para que o aluno, depen-
dendo de seu nível de 
escolaridade, possa en-
frentar os concursos de 
admissão às escolas técni-
cas, militares e vestibula-
res, sem estar fragilizado 
pelo afunilamento, cada 
vez maior das vagas. O  
Colégio-Curso Tamandaré 

e o Instituto Tamandaré 
oferecem aos seus alu-
nos um ensino de ex-
cepcional qualidade, 
proporcionando-lhes a 
autoconfiança necessária 
para a conquista de ob-
jetivos maiores em suas 
vidas, sempre em busca 
de uma sociedade mais 
equânime, em que os 
valores morais sobrepo-
nham-se aos materiais.

Nosso aluno deverá ter 
prazer em competir, pois 

competirá por toda a 
vida na sociedade.

Nosso objetivo 

Imagem registrada antes da pandemia.



Por que estamos  
entre os melhores?
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Nossos alunos 
se destacam
demonstrando tudo  
o que aprenderam,

nas feiras educacionais.

Sua melhor 
opção!

Objetivando formar o cidadão 
consciente, crítico e indepen-
dente, trazemos para a sala 
de aula a discussão de temas 
atuais, por meio da disciplina 
atualidades, em que nossos 
alunos são instados a ler no-
tícias diversificadas do dia a 
dia da vivência social, cultural 
e política do país e do mundo 
no qual estão inseridos.

Os professores desta disci-
plina trabalham, exclusiva-
mente, artigos retirados de 
jornais e revistas que são am-
plamente discutidos em sala 
de aula.

Porque temos aulas de Redação, 
Atualidades, Álgebra, Geometria e Arit-
mética, além de Desenho Geométrico, 
como disciplinas independentes. Temos 
professores exclusivos para exercícios 
de Língua Portuguesa e Matemática.

Porque somos uma Instituição séria 
com ensino de qualidade há oitenta e 
um anos!

Porque nossos professores amam 
o que fazem, são especializados e de  
elevadíssimo nível profissional.

Porque os pais de nossos alunos 
são envolvidos com a educação de  
seus filhos.

Porque o Colégio-Curso Taman-
daré e o Instituto Tamandaré ava-
liam seus alunos, em média, duas 
vezes por semana, durante todo o 
período letivo, por meio do sistema 
de avaliação constante. A adoção 
dessa prática facilita a apreensão do 
conhecimento por não permitir acú-
mulo do conteúdo pedagógico.

Porque os alunos do Colégio-Curso 
Tamandaré e do Instituto Tamandaré 
trabalham as dificílimas questões de 
concursos, desde o 5º ano do Ensino 
Fundamental até o Vestibular, sendo 
avaliados nestas questões, por meio 
de simulados bimestrais, sempre  
aos sábados.

“Iniciei minha jornada nesta 
nobre instituição de ensino 
no 2° semestre de 2010, na 

antiga unidade da Praça Seca. 
Nos anos seguintes comecei 

a lecionar nas unidades do 
Pechincha e Taquara.

Fico muito feliz em poder 
participar da formação 
educacional de nossos  

alunos com os melhores 
profissionais do ramo.

Os excelentes resultados 
obtidos só demonstram 
a qualidade de todos os 

envolvidos neste processo.
Sinto-me honrado em saber 

que o Tamandaré confia no meu 
trabalho e o faço com prazer!

A dedicação de todos torna esta 
instituição ímpar.”

Professor Igor Bello

Imagem registrada antes da pandemia.
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Projeto Pedagógico
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Precisamos educar nossos alunos para 
que sejam críticos, conscientes e, prin-
cipalmente, independentes.

É nosso objetivo a formação de uma 
sociedade mais justa e equânime, 
onde os valores morais se sobrepo-
nham aos materiais. Entretanto, no 
mundo moderno, globalizado, a mídia 
exerce um fascínio muito grande, onde 
a informação, impregnada de juízo de 
valor, é constante.

Nosso aluno, desta forma, precisa – ao 
longo do processo educativo – pensar 
e ser crítico; receber mensagens e deci-
frá-las por sua própria talante.

Com este objetivo, a cada ano letivo, 
trabalhamos um Projeto Pedagógico 
específico, que é dividido, bimestral-
mente, em temas norteadores.

Nos últimos anos trabalhamos, para-
lelamente ao processo instrucional, o 
aspecto político norteador dos sonhos 
e medos que embalam a classe média 
brasileira. Assim, em 2009, nossos alu-
nos discutiram, bimestre por bimestre, 
“os desafios da classe média para 
a próxima década.” Mas não imagi-
návamos que o quadro poderia piorar 
tanto. E piorou!

Na ocasião, estudaram, trabalharam 
e participaram de exposições em que 
puderam perceber os sacrifícios im-
postos à classe média brasileira.

Em 2010, nossos alunos descobriram 
que “o Brasil está muito além do 
samba e do futebol”, quando estu-
daram a evolução do país, suas belezas 
e suas riquezas naturais, a pluralidade 
cultural, seus gênios, suas empresas 
multinacionais, e suas realizações eco-
nômicas e sociais.

Em 2011, como o tema central escolhi-
do foi: “Brasil, passado, presente e 
futuro”, viajaram pelo Descobrimen-
to, pela Independência Política, pelas 
Lutas Internas, pelos principais Ciclos 
Econômicos e Políticos até chegarem 
ao Brasil de hoje.

Em 2012, para sermos coerentes com 
a Proposta Pedagógica da Instituição, 
selecionamos como tema central: 
“corrupção, origem, evolução e 
malefícios.” Foi um trabalho lindo, 
com material farto! E nem imaginá-
vamos o que ocorreria nesses últimos 
anos! Ao final de 2012 vivenciamos 
o engajamento da imprensa na de-
fesa dos interesses de todo cidadão 
de bem deste país, no julgamento  

A importância da Educação para  
o fortalecimento da democracia

histórico, pelo STF, dos envolvidos no 
episódio denominado de “mensalão.”

E assim tem sido, nos últimos anos: a 
imprensa representando a opinião pú-
blica em defesa da democracia.

Desta forma, em 2013, nossos alu-
nos tiveram o privilégio de viajar 
pela história da imprensa brasileira. 
Desde seu nascimento até os dias 
atuais, passando pelas turbulên-
cias provocadas pelos regimes di-
tatoriais que foram tão comuns, no 
Brasil, neste último século. E usaram 
como meio de transporte o Projeto 
Político Pedagógico para esse ano: 
a importância da imprensa na de-
mocracia brasileira. Foi, certamente, 
uma “viagem” emocionante!

Em 2014, aproveitando o clima de festa 
que foi instalado no país, sede da Copa 
do Mundo, não poderíamos deixar 
de estudar, com todos os nossos alu-
nos, “a importância do futebol, no  
Brasil e no mundo.”

Em 2015, depois de muita discussão 
entre os membros da equipe pedagó-
gica, elegemos como tema: “o com-
portamento social do carioca.”

Feira de Ciências 

Acesse o 
conteúdo 
completo  
no QR Code
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Discutimos, ainda mais, a guerra con-
tra o capital e o endeusamento de 
políticas marxistas e antiamericanas. 
Em 2017, aproveitamos o aprendizado 
adquirido com o projeto de 2015 e tra-
balhamos à exaustão “a importância 
do outro em nossas vidas”.

Nossos alunos descobriram como, 
porque e quanto pagamos de impos-
tos para manter o estado brasileiro, 
cada vez mais pesado e inoperante.

Em 2019, conscientes da importância 
da Educação na formação de uma so-
ciedade, trabalhamos com nossos alu-
nos “a importância da educação 
na redução das desigualdades 
sociais.”

Muito se fala sobre as desigualdades 
sociais e financeiras no Brasil mas, 

efetivamente, pouco se faz em ho-
menagem à Educação. Assim sendo, 
são somente discursos sem resulta-
dos práticos.

Imagine as crianças de nossas “fa-
velas”, que são verdadeiros guetos, 
estudando nas melhores escolas 
públicas do país, de lá saindo, por 
mérito próprio, para as melhores 
universidades.

Sim, será o fim da miséria, o fim dos 
guetos. Bem simples!

E assim descobrimos que na maioria 
das vezes esquecemo-nos que o ou-
tro existe!

Em 2018 trabalhamos com todos os 
nossos alunos “Os custos do Estado 
brasileiro para a classe média.”

Ensino de 
qualidade 

comprova-se 
com resultados!

Quer ver mais 
resultados?

“Tenho muita gratidão a todos do  
Colégio-Curso Tamandaré. Como atleta, 
o meu ritmo de treinos e competições 

são intensos e, sempre que precisei, tive 
o apoio de todos, sem exceção, e o mais 

importante: carinho, admiração e respeito.” 

Julia Rosado de Souza, da turma 400A

“Minha filha chegou este ano ao Tamandaré. 
Ela cursa o 8o Ano do Ensino Fundamental e 

sou grata a toda a equipe que nos recebeu com 
atenção, respeito e nos trataram com carinho! 

Só tenho a elogiar os projetos e recursos 
educacionais tecnológicos à nossa disposição 

para este processo de ensino. Saber que ela está 
em uma instituição comprometida em repassar 

valores para formar cidadãos conscientes é 
gratificante. Obrigada, equipe Tamandaré!”

Glaucia Ouverney, responsável por  
Beatriz de Carvalho Martins, da turma 802

Imagem registrada antes da pandemia.



O apoio da família à escola é funda-
mental para que possamos imple-
mentar, com sucesso, o nosso plane-
jamento pedagógico para o ano letivo 
de 2022.

Muitas são as reuniões previstas e 
agendadas com um ano de antece-
dência, para as quais rogamos sua 
presença; muitos são os eventos em 
que seus filhos se destacarão, depois 
de muito trabalho, e esperarão que 
esteja presente para assistir e aplau-
dir. Por favor, não falte!

Nosso Projeto Político Pedagógico 
para este ano é muito bonito e bas-
tante politizado. Acompanhe, esteja 
atento pois seu filho lhe surpreende-
rá nas apresentações dos trabalhos 
em nossas feiras. O trabalho que 
desenvolvemos com a disciplina de  

atualidades, é de altíssimo nível e 
lhe induzirá a algumas reflexões ca-
seiras com seu filho.

Participe! Venha conosco nessa via-
gem linda pelo ano letivo de 2022.  
Surpreenda-se com o Tamandaré e 
com o crescimento de seu filho. O Co-
légio-Curso Tamandaré e o Instituto 
Tamandaré são Instituições transpa-
rentes que fazem todo o esforço possí-
vel para ouvi-lo. Por favor, faça as suas 
críticas em nossas recepções pois as 
funcionárias são preparadas para en-
viá-las, imediatamente, por meio do 
Repórter Diário, a todos os coordena-
dores da unidade e à direção.

Critique, mas, venha conosco! Sua 
presença, em todos os eventos, é fun-
damental para a felicidade de seus fi-
lhos e o brilhantismo de nossos alunos.
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Apelo aos pais

O professor fornece uma base sólida 
para o futuro e o crescimento acadê-
mico das crianças ao desenvolver ha-
bilidades de criatividade, comunica-
ção, confiança, pensamento crítico e 
de colaboração; de forma estimulante 
e interativa.

Com uma mistura de atividades manu-
ais, habilidades de oratória, foco na lin-
guagem e nos números, as crianças têm 
acesso a uma divertida e balanceada 
educação. Elementos de matemática, 
tais como números, sequências e ati-
vidades, são exercícios de base para o 
aprendizado futuro.

Elementos fônicos oferecem ativi-
dades linguísticas que estimulam a 
criança a brincar, criar e expandir o vo-
cabulário verbal. É o Tamandaré mos-
trando que ensino de qualidade deve 
ser associado a movimentos de reno-
vação, visando sempre ao desenvolvi-
mento pleno do educando.

Olimpíada Cultural 

Acesse o 
conteúdo 
completo  
no QR Code

A Escola viva
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A Educação Infantil cor-
responde à educação dis-
pensada desde o nasci-
mento até os seis anos de 
idade, aproximadamen-
te. Considerada como 
etapa essencial, é ela que 
dá os fundamentos pri-
mordiais ao desenvolvi-
mento da criança.

Como fase inicial den-
tro de uma dimensão de 
permanente suporte em 

consciência da própria 
capacidade de aprender, 
o gosto pela investiga-
ção e pela descoberta, a 
capacidade de escolha, 
o espírito crítico, o pen-
samento, a expressão 
pessoal e coletiva, por 
meio das mais diversas 
formas, registrando-se, 
inclusive, sua introdução 
no processo de desco-
berta e utilização da lin-
guagem escrita.

Educação Infantil Ensino Fundamental

Manhã: das 7h30min às 11h30min

Tarde: das 13h30min às 17h30min

todas as etapas da vida 
dos alunos, a Educação 
Infantil torna-se muito 
importante para o desen-
volvimento coordenado 
nos planos psíquico, 
cognitivo e social  
da criança.

A Educação Infantil 
oportuniza situações 
em que a criança “am-
plia” os seus conheci-
mentos, desenvolve a 

1º ano - Turma regular

Manhã: das 7h20min às 11h55min

Tarde: das 13h10min às 17h40min

Quando alguém se alfabetiza, percorre 
uma longa trajetória que marca o início 
e a evolução de seu contato com a lín-
gua escrita. Lembre-se: cada criança 
tem o seu tempo

A ortografia, o espaçamento e outras 
convenções da escrita serão assimila-
dos ao longo do processo. É muito im-
portante que a família trabalhe intera-
gindo com a escola. O entrosamento é 
fundamental. Num ambiente alfabeti-
zado em que, frequentemente, obser-
va os pais utilizando a língua escrita - 
nas listas de supermercados, feiras, talões 
de cheques, recados, lembretes - e parti-
cipa das conversas em família, a criança 
tende a construir uma relação positiva 
com a linguagem.

Comparar é um grande erro!

A criança precisa sentir a necessidade de 
registrar para se comunicar com os ou-
tros e valorizar a ortografia. A produção 
de texto pode ser feita pela criança, pela 
professora e pela família, desde os pri-
meiros dias de aula. Nesse caso, a escrita 
espontânea da criança será acompanha-
da de sua “leitura”. Acompanhar a crian-
ça diariamente nas suas tarefas escola-
res é fundamental para seu aprendizado. 

Muita calma nessa hora!

Nossos alunos contam com re-
cursos técnicos dos mais varia-
dos para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. Têm au-
las programadas especialmente 
para as salas de vídeo e a Infor-
mática é utilizada ao máximo.

Nossos alunos, nestas turmas, 
têm acesso à internet e às novas 
tecnologias educacionais como 
a lousa interativa. Tendo como 
base nosso Projeto Pedagógico, 
serão instados a ler e pesquisar 
em livros, jornais e revistas, tra-
zendo à sala de aula temas de 
seu cotidiano.

2º ao 5º ano -  
Turmas regulares 

Manhã: das 7h20min às 11h55min

Tarde: das 13h10min às 17h40min
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5º ano - 
Turma preparatória

Horário: das 7h20min às 12h55min

6º ao 8º ano - 
Turmas regulares

Horário: das 13h10min às 17h40min

Nossas turmas regulares excedem 
as exigências das melhores escolas 
da região. Seus objetivos são de 
médio e longo prazo e os alunos 
matriculados nestas turmas bus-
cam, invariavelmente, a aprovação 
nos vestibulares ao chegarem à 3ª 
série do Ensino Médio.

CURSO CP5

Independente da carga horária dife-
renciada, o aluno participará, opcio-
nalmente, de um curso complemen-
tar denominado CP5, à tarde, das 14h 
às 17h40min, com aulas de Matemá-
tica, Língua Portuguesa e Redação, 
três vezes por semana, em dias que 
serão definidos no calendário escolar.

Acolhimento CMRJ

Sempre em busca da excelência e sin-
tonizada com as exigências das Escolas 
Técnicas e Militares, além dos Vestibu-
lares, nossa Instituição dá continuida-
de ao trabalho pioneiro na turma de 5º 
ano preparatório. Turma preparatória 
para o Colégio Militar, CPMRJ, Colé-
gio Pedro II, CAP-UERJ e o CAP-UFRJ.  
Ensino de altíssimo nível, com 
professores especializados!

Atenção
Professores específicos 

para a resolução dos 
exercícios constantes  

nas apostilas!

6º e 7º ano - 
Turmas preparatórias

Horário: das 7h20min às 12h55min

Sempre em busca da excelência e 
sintonizada com as exigências das 
Escolas Técnicas e Militares, além 
dos Vestibulares, nossa Instituição 
se antecipa aos concursos que têm 
o 9º ano do Ensino Fundamental 
como requisito, preparando os seus 
alunos desde cedo. Aqui eles têm 
aulas, desde o 5º ano preparatório, 
de Álgebra, Aritmética, Geometria e 
Desenho Geométrico.

Aos alunos que procuram um cur-
so preparatório no 6º ano, aqueles 
que irão tentar pela primeira vez 
ou que, no 5º ano, tentaram e não 
conseguiram aprovação para o Co-
légio Militar, o Colégio Pedro II ou o  
CAP-UERJ ou àqueles que buscam 
ensino de altíssimo nível e prepa-
ração para os diversos concursos 
em nível de Ensino Fundamental e 
Médio, a Instituição oferece, opcio-
nalmente, o CURSO CP6, à tarde, no 
horário das 14h às 17h40min, três 
vezes por semana, em dias que serão 
informados no calendário escolar.

O resultado desse brilhante 
trabalho é a aprovação geral  

de nossos alunos!

Nosso objetivo é proporcionar o em-
basamento ideal, aos alunos que pre-
tendem buscar, em breve, uma vaga 
nestas escolas ou, sendo o caso, a 
aprovação - com destaque - nas prin-
cipais universidades do país. Como 
exemplo de alguns desses concursos, 
citamos o Colégio Naval, a EPCAr, o 
Colégio Militar, o CPMRJ, o CEFET, o 
C. Pedro II, o IFRJ e a FIOCRUZ.

CURSO CP6

Acesse o 
conteúdo 
completo  
no QR Code

Imagens registradas antes da pandemia.
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8º ano -
Turma preparatória

Horário: das 7h20min às 12h55min

Nossos alunos, já nesta série, diferen-
temente de outras escolas, têm aulas 
de Física, Química e Biologia; além 
de Aritmética, Álgebra, Geometria 
e Desenho Geométrico; Língua Por-
tuguesa e Redação, com professores 
específicos para cada disciplina. 

96,29%
de aprovação 
em concursos

Considerando-se a redução de va-
gas nas Escolas Técnicas e Militares, 
a maior procura e a antecipação das 
provas do Colégio Naval e – prin-
cipalmente – a necessidade de um 
embasamento em melhor nível para 
os alunos que buscam o Ensino Mé-
dio do Tamandaré, nossa Instituição 
oferece um trabalho preparatório 
nesta série, com carga horária dife-
renciada, professores especializados 
e exercícios de alta complexidade, 
que facilita, sobremaneira, nossos 
alunos, nos concursos que têm o 9º 
ano do Ensino Fundamental, como 
requisito. Nos vestibulares e nos con-
cursos que têm o 9º ano do Ensino 
Fundamental como requisito, os alu-
nos que passam por esta turma têm 
vitória certa!

CURSO CP8

Independente da carga horária dife-
renciada, da antecipação dos conteú-
dos do Ensino Fundamental e Médio 
e do material didático de indiscutível 
qualidade, aos alunos dessa turma é 
oferecido, opcionalmente, o CURSO 
CP8, à tarde, três vezes por semana, 
especificamente para as disciplinas 
de Matemática, Língua Portuguesa e 
Redação. É conhecidíssimo, em todo 
o Brasil, o 9º ano preparatório do Ta-
mandaré em face dos resultados que 
obteve nos concursos de acesso às 
Escolas Técnicas e Militares.

9º ano -
Turma preparatória

Horário: das 7h20min às 12h55min

Turma preparatória para concursos 
de admissão às Escolas Técnicas e 
Militares, preparando também o alu-
no para enfrentar o Ensino Médio do 
Tamandaré, com sucesso, obtendo, 
se for sua opção, uma vaga, com des-
taque, nas melhores universidades 
do país. Dispomos de turmas espe-
ciais para as Escolas Militares (Colé-
gio Naval, EPCAr e Colégio Militar) e 
para as Escolas Técnicas (CEFET, IFRJ, 
FIOCRUZ, etc.), com professores es-
pecializados que aprovam, há mui-
tos anos, no Tamandaré.

CURSO CP9

Independente da carga horária dife-
renciada e do trabalho de altíssima 
complexidade do 9º ano preparató-
rio, a Instituição oferece, opcional-
mente, aos alunos desta turma, um 
Curso Preparatório Complemen-
tar, administrado em dois módu-
los, à tarde, de 2a à 6a feira, das 14h  
às 17h40min.

1ª série do Ensino Médio - 
Turma 1010

Horário: das 7h20min às 12h55min

Para os alunos que cursaram o nono 
ano preparatório no Tamandaré ou 
em outras escolas, àqueles que não 
foram aprovados nos diversos con-
cursos ou que, aprovados, não ob-
tiveram a necessária classificação 
ou ainda que, embora preparados, 
não tinham a idade necessária para 
prestarem os concursos, nossa Ins-
tituição, ciente do nível educacional 
em que se encontra cada um desses 
alunos, desenvolveu um projeto úni-
co e específico para a primeira série 
do Ensino Médio: a turma 1010, 
que visa a preparação para o Colégio 
Naval, para a EPCAr e, mais adiante, 
para a AFA e para a EFOMM, além 
dos vestibulares. 

A carga horária é diferenciada em 
que Matemática e Língua Portugue-
sa são os principais destaques.

Poderão ser admitidos novos alunos 
nessa turma após aprovação em exa-
me de qualificação.

O resultado desse intenso trabalho, 
como não poderia deixar de ser, é a 
aprovação geral nos concursos 
às escolas técnicas e militares.

Confira os

resultados 
expostos em 
nossas recepções!

367
aprovados entre  
os 3 primeiros  
colocados

Imagem registrada antes da pandemia.
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Escolas Técnicas 1ª série do Ensino Médio 
Pré-VEST 1

Horário: das 7h20min às 12h55min

De acordo com as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Ensino 
Médio, nosso curso, para este seg-
mento, respeitará sempre os prin-
cípios da interdisciplinaridade e 
da contextualização, preparando o 
aluno para ser avaliado – além dos 
conteúdos básicos das diferentes 
áreas – nas principais competên-
cias e habilidades.

O aluno do Ensino Médio do Ta-
mandaré é preparado, desde a 
primeira série, para obter os me-
lhores resultados no ENEM. Con-
siderando-se a importância que a 
avaliação do ENEM tem hoje para 
os diversos concursos de acesso às 
Universidades Públicas, nossa Ins-
tituição antecipa-se, mais uma vez, 
e inicia mais um trabalho de ponta 
e de excelência, visando a aprova-
ção geral de seus alunos na 3ª série 
do Ensino Médio.

Todos sabemos que na Educação não 
há milagres. Os resultados são obti-
dos como fruto de muito trabalho, 
dedicação e competência de alunos, 
pais, professores e coordenadores. 

A excelência do trabalho pedagógi-
co desenvolvido nesta turma é defi-
nida pelo material didático utilizado 
de altíssimo nível. Adotamos carga 
horária diferenciada e o Sistema de 
Avaliação Constante, onde o aluno 
é avaliado, em média, duas vezes 

Vencem  
os que melhor  
se preparam!

“Esse é o primeiro ano que fazemos parte da família Tamandaré e, 
em tão pouco tempo, pude perceber o quanto existe compromisso 

por parte dessa Instituição com relação ao aprendizado e à 
dedicação em formar crianças que admirem a Pátria. A escola, 

através da disciplina, do respeito e do carinho, passa valores que 
já não vemos em outras instituições. Nesse ano atípico em que 

vivenciamos uma pandemia, a escola não deixou nada a desejar.  
Inicialmente ministrando suas aulas de forma integralmente 

online e depois no sistema híbrido, sempre privando pela 
eficiência, cumprindo o calendário que nos foi apresentado no 

início do ano, sem nenhuma falha.  Isto reflete sua organização e 
continuidade na tradição do nome Tamandaré.”

Jane Machado Biral, responsável por 
Manoela Machado Biral Rego, da turma 601



O Tamandaré
prepara você para 
qualquer batalha!

2ª série do Ensino Médio 
Pré-VEST 2

Horário: das 7h20min às 12h55min

Objetivamos, nesta turma, antecipar 
os conteúdos do Ensino Médio para 
que os alunos, no ano seguinte, ao 
se matricularem na turma de 3ª série 
do Ensino Médio, tenham toda a sua 
jornada de trabalho educativo volta-
da para os concursos que enfrenta-
rão, em busca de uma ambicionada 
vaga nas Universidades Públicas.

Os alunos são preparados para o ves-
tibular desde o primeiro dia de aulas, 
pois trabalhamos, durante todo o ano 
letivo, na escola e em casa, questões 
das provas anteriores dos principais 
vestibulares, além de elaborarmos 
nossas provas de acordo com o ENEM 
e com o exame específico da UERJ.
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por semana, durante todo o período  
letivo. A adoção dessa prática facilita 
a apreensão do conhecimento por 
não permitir o acúmulo de conteú-
dos a serem estudados às vésperas 
das provas. Compare!

O objetivo de nossa Instituição, para 
as turmas de primeira série do En-
sino Médio, é que os alunos sejam 
conscientizados de que estarão se 
preparando para os concursos ves-
tibulares que serão realizados três 
anos após, buscando, com dedica-
ção e afinco, aprovação!

Para tal, elaboramos nossas provas 
de acordo com o ENEM e com o exa-
me específico da UERJ.
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“Fiquei plenamente satisfeita ao optar pelo Tamandaré. 
Sua metodologia de ensino melhorou consideravelmente o 

desempenho de minha filha, a qual apresentou grande evolução, 
o que pôde ser constatado em seus últimos resultados. 

Tenho a confiança de que agora ela está muito bem  
preparada para os desafios das próximas etapas.”

Quelia Ribeiro Veras, responsável por Carolina Ribeiro Vegas

“Em 2015 minha filha iniciou suas atividades 
na escola. Escolhemos com muito cuidado 

a instituição que cuidaria dela e de seu 
futuro. Por mais que escolhessemos com 
cuidado a escola, a incerteza pairava em 

nossas mentes. A expectativa que tínhamos 
se concretizou, e hoje temos a certeza que 

fizemos a escolha certa.”

Paulo Eduardo R. da Silva e Alessandra 
Berbert Feijo da Silva, responsáveis por 

Nicolle Berbert da Silva, da turma 302
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“Se pudéssemos resumir em uma frase o Colégio-Curso Tamandaré 
seria “Escola acolhedora da família com foco no sucesso dos alunos”. 

Viemos de um ano de muitas incertezas (2020) e adaptação do 
ensino remoto, com pontos desfavoráveis, em que nossos filhos 

foram prejudicados na aprendizagem escolar. Com isso, a escolha da 
nova escola foi uma decisão séria, pensada e fundamental para que 

em 2021, pudessem recuperar esta defasagem do ensino.
Hoje, nossos três filhos estão matriculados no Tamandaré, nas 

turmas de Pré I, 1o ano e 6o ano preparatório, e fomos apoiados desde 
o início, com acolhimento de todos os anseios, o que rapidamente 
refletiu desenvolvimentos exemplares. Depois de 6 meses, estão 
nivelados às respectivas séries e é visível a vontade e alegria em 

irem para a escola novamente. Realmente #OTamandarenãopara. 
Não para na qualidade de ensino, não para de pensar em 

soluções melhores, não para de apoiar a família, não para 
frente as adversidades, sempre inovando e colocando seus  

alunos no topo de prioridades, tranquilizando nossos corações. 
Gratidão por toda equipe Tamandaré!”

Flavia Guimarães e Thiago Christino, responsáveis por Enzo  
Guimarães Christino, da turma Pré 1, por Iago Guimarães de Santana,  

da turma 100 e por Gustavo Guimarães de Santana, da turma 601.

Nosso principal  
objetivo:  

o sucesso de  
nossos alunos!

Vestibular

Horário: das 7h20min às 12h55min

Para as turmas de 3ª série, vestibular, 
que farão o teste do ENEM ao final do 
ano, as provas bimestrais representa-
rão, fielmente, uma simulação do exa-
me de classificação, em que o aluno 
terá apenas três minutos para resolver 
cada uma das questões, assim como 
exatamente o tempo proposto pelo 
exame específico da UERJ. Por isso, 
nas turmas de 3a série do Ensino Mé-
dio, as provas bimestrais farão uma 
aproximação da realidade dos princi-
pais vestibulares.

Independente desse trabalho com 
foco no ENEM, nosso aluno partici-
pa de exames simulados, tem carga 
horária diferenciada, com aulas pela 
manhã e pode participar, opcional-
mente, do curso.

“Gostaria de agradecer a todos os profissionais do  
Colégio-Curso Tamandaré, em especial ao Professor Hugo e 
Professora Mariana, pois sou muito grato a Deus por poder 
proporcionar ao meu filho Luiz Felipe A. Morais, um ensino 

de altíssima qualidade, tanto na formação acadêmica como 
nos cursos CP9, Mergulho e outros. Tenho uma enorme 

admiração pelo professor e diretor Antônio Henrique, 
por levar tanto a sério a cultura e responsabilidade que o 

Tamandaré tem na vida de nossas Crianças e Adolescentes. 
Orgulho também do Luiz Felipe, por ser um menino 
totalmente focado em buscar conhecimento junto  
ao time de professores do colégio. Muito obrigado  

Tamandaré em fazer parte de nossas vidas.”

Luiz Claudio S. Morais, responsável por 
Luiz Felipe Morais, da turma PV2A

2 em cada 3
alunos com conceitos

A ou B
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Curso PMT

Horário: de segunda a sexta-feira,

das 13h40min às 18h10min

Objetivando atender aos jovens que 
já concluíram o Ensino Médio e/ou 
estão em fase de conclusão e que 
desejam ser oficiais da Marinha (Es-
cola Naval), da Aeronáutica (AFA), 
do Exército (EsPCEx) ou ingressar na 
Marinha Mercante (EFOMM), o Co-
légio-Curso Tamandaré desenvolve 
um trabalho que tem por objetivo 
fundamental possibilitar a transmis-
são dos conteúdos exigidos pelos 
processos seletivos ao lado de uma 
equipe altamente selecionada e, em 
sua maioria, formada nestes centros 
de excelência.

Curso EEAR/EsSA

Horário: de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 17h40min

Objetivando atender aos jovens 
que já concluíram o Ensino Médio 
e que buscam as instituições milita-
res em nível de sargentos (Escola de 
Especialistas da Aeronáutica e Esco-
la de Sargentos das Armas), o Co-
légio-Curso Tamandaré desenvolve 
um projeto, que tem por objetivo 
fundamental possibilitar a revisão 
dos conteúdos do Ensino Médio 
exigidos pelos processos seletivos 
ao lado de nossa equipe especiali-
zada, com anos de experiência, com 
um foco específico: a aprovação na 
EsSA e na EEAr.

“Pode-se dizer que a presença do 
Colégio-Curso Tamandaré foi, no 
mínimo, essencial para a minha 

aprovação na EPCAR e Colégio Naval. 
A excelência desse acompanhamento 

deve-se à equipe do CP9, a qual foi 
extremamente profissional e amiga 

nesse ano adverso.”

Luiz Haddad Motta

"A história do Ítalo entrecruzou o  
Colégio-curso Tamandaré em 2018. Novos 

desafios à frente, mas ele sabia que poderia 
contar com as ferramentas do novo 

colégio. O que me marcou mesmo foram os 
professores. Ele já tinha facilidade para cálculos 

matemáticos e, com a vivência com seus 
mestres, passou a gostar de aprender ainda 

mais. Assim, ele passou dois anos nos bancos 
desta instituição, aprendendo métodos para 

vencer os concursos. Somos gratos por todos 
que participaram desta história e, incluímos 

também os funcionários do Tamandaré.  
Temos a certeza que o melhor até aqui foi feito 

e esta certa nos tira o medo do futuro. Mais 
uma vez obrigada ao Tamandaré."

Sérgio P. Bueno e Itajacy E. Brum Bueno, 
responsáveis por Ítalo Brum Bueno

“A equipe de professores 
sempre esteve comigo 

para me apoiar e auxiliar 
na busca por  

meus objetivos!

Parabéns aos profissionais  
do Colégio-Curso 

Tamandaré, vocês  
fizeram a diferença!”

João Gabriel Lima Rodrigues
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Garanta seu acesso ao Portal

Heróis de verdade são aqueles que sempre 
estão prontos para o próximo desafio.

Metodologia de ensino com mais de 
80 anos de aprovação nos melhores 
concursos nacionais e em universida-
des internacionais.

Os melhores simulados e conteúdos atu-
ais para você ser aprovado nos vestibula-
res, ENEM, nas escolas técnicas e militares.

Aulas ao vivo com dicas secretas dos 
nossos mestres do conhecimento para 
te ajudar nos concursos mais cobiçados 
do país e com monitorias em tempo real!

É para arrebentar mesmo!

Banco de questões, gabaritos das 
últimas provas e dicas para você 
montar sua rotina de estudo com 
alertas de horários estipulados 
por você.

Acesse:
eadtamandare.com.br

ENEM, UERJ, Escolas Técnicas,  
Colégio Naval, EPCAr, EEAr, EsSA...

Prepare-se para ser aprovado no 
concurso dos seus sonhos e aprenda 
na prática com nossos cursos prepa-
ratórios online.

Nossos mestres lhe guiarão em sua 
jornada de aprovação com nossa 
metodologia de ensino comprova-
da com resultados desde 1940, nos 
melhores concursos e universidades 
nacionais e internacionais.

Faça parte do nosso time  
de vencedores de qualquer 

lugar do país!

Estude no seu castelo ou em qual-
quer galáxia!

Aulas e monitorias ao vivo.

Simulados Exclusivos
Descubra como desvendar os misté-
rios com os Especialistas.

O que você vai ganhar?

Aulas ao vivo diariamente

Chat em tempo real com  
      o professor

Simulados exclusivos

Temas práticos para redação  
      e correções individuais

Tutorial para plano de estudos

Monitorias em tempo real

Gabarito das últimas provas

Banco de questões

Qual universo deseja conquistar?
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Informações importantes

Nossos alunos traba-
lham as dificílimas 
questões de concursos, 
do 5º ano do Ensino 
Fundamental ao Vesti-
bular, sendo avaliados 
nestas questões por 
simulados bimestrais, 
opcionais e sempre aos 
sábados. Nosso objeti-
vo é prepará-los para 
vencer, com destaque, 
as batalhas que em bre-
ve enfrentarão.
No Ensino Médio, os si-
mulados são elaborados 

da correção, por com-
petências, da redação, 
é disponibilizado para 
o aluno um relatório 
de desempenho, com 
acertos, erros e a so-
lução online de todas 
as questões da prova, 
além de um Simulador 
SISU, uma ferramen-
ta online que permite 
simular a aprovação 
comparando a nota do 
aluno à última nota de 
corte do curso na uni-
versidade desejada.

Simulados

proporcionando um am-
biente que possibilita a 
familiarização com os 
fatores orgânicos e psi-
cológicos que podem 
influenciar seu desem-
penho por meio de 
uma prova idêntica ao 
ENEM, com questões 
distribuídas de acordo 
com a Matriz de Com-
petências e Habilidades 
do INEP e uma correção 
com 99,7% de precisão 
em relação às métricas 
da correção TRI. Depois 

“Participar da OBA em 2021 foi o maior 
desafio do meu ano e até mesmo da minha 

vida! Sempre quis participar de uma 
olímpiada assim e o Colégio Tamandaré  

me ajudou e proporcionou isto.”

Pedro Pinheiro da Costa de Carvalho, da 
turma 502 e medalha de Bronze na OBA

Sérgio P. Bueno e Itajacy E. Brum Bueno, 
responsáveis por Vítor Brum Bueno, da turma 501

35

“Ser aluna do Tamandaré foi com certeza uma das melhores 
partes da minha vida. Foram quatro anos de muito aprendizado 

e ensino, que me permitiram ser classificada para o IFRJ. 
Os professores, coordenadores e funcionários são muito 
capacitados e competentes, cuidam do colégio com uma 

dedicação exemplar. O Tamandaré é uma família, que forma 
pessoas com conhecimento. Tudo o que aprendi aqui é a base 

para a minha carreira profissional e a minha vida.”

“2020 foi um ano atípico, mas 
mesmo a distância, a excelência 

do ensino do Tamandaré pôde 
ser confirmada. A tarefa não foi 
simples, afinal a concorrência 

para entrar no CMRJ é enorme. E 
o Vítor conseguiu. Agradecemos 
a toda equipe do Tamandaré. Aos 

professores, nossa grande estima.”



Terminal Web

O Terminal Web é um portal que 
pode ser acessado diretamente 
pelo botão de atalho no site do 
Colégio-Curso Tamandaré e que for-
nece aos alunos e responsáveis a 
possibilidade de visualização dos 
mais recentes avisos, comunicados, 
ocorrências envolvendo o(a) aluno(a), 
boletins, notas recém lançadas, re-
novação de matrícula, consulta ao 
calendário anual e impressão de  
boletos bancários.

App AgendaEdu

O aplicativo AgendaEdu é um por-
tal que funciona paralelamente 
ao Terminal Web e está disponível 
para download no Google Play e na 
Apple Store. Igualmente ao Termi-
nal, este portal oferece aos alunos 
e responsáveis a visualização dos 
mais recentes avisos, comunicados, 
ocorrências envolvendo o(a) alu-
no(a), notas recém lançadas, con-
sulta ao calendário anual e impres-
são de boletos bancários. 

Ambiente Virtual
de Aprendizagem
(AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) pode ser acessado por 
meio do botão “AVA”, em nosso site, 
e oferece aos alunos uma platafor-
ma de vídeo-aulas dos mais diver-
sos conteúdos, além de simulados, 
questões e jogos interativos.

App Livro Digital

O Livro digital é um aplicativo que 
está disponível para download na 
Apple Store, no Google Play e tam-
bém disponível para computadores e 
que oferece aos alunos, além do livro 
didático em PDF, um conjunto de ati-
vidades interativas que trabalham em 
sincronia com os exercícios e conteú-
dos estudados em sala de aula.

App SAE Notifica

O aplicativo SAE Notifica tem a in-
tenção de atualizar os responsáveis 
acerca da feitura dos exercícios vir-
tuais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). Ao 
disponibilizar uma tarefa para a tur-
ma, o professor responsável deter-
mina um prazo para a execução e, 
caso o exercício não seja realizado 
dentro do prazo, é enviada, automa-
ticamente, uma notificação para o 
telefone do responsável.

App SAE R.A.

Com o App SAE R.A., o aluno, da 
Educação Infantil ao 8º ano, tem 
acesso a diversas atividades virtuais 
de estudo por meio do seu celular 
ou tablet. São atividades interativas, 
jogos, vídeos, animações, textos e 
imagens diversas que ampliam o 
estudo que você está realizando em 
seu livro. Para isso, basta direcionar 
a câmera do celular ou tablet para a 
página do livro que tem o ícone de 
RA e, em alguns segundos, a ativi-
dade aparecerá na sua tela.
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“O Colégio-Curso Tamandaré vem sendo uma escola 
completa para meus filhos por ter excelência no ensino  

e é notavél a evolução de conhecimentos dos meus  
meninos, além de ter uma estrutura ampla e confortavél 

para melhor evoluir o aprendizado deles a cada dia.  
Estou muito feliz e sou Tamandaré de coração.”

Luciana Câmara,responsável por Allex Filho Paolucci Câmara, 
da turma 100 e Caio Paolucci Câmara, da turma 901A



Nosso sistema de avaliação

Nosso sistema de avaliação tem como 
objetivo primordial conscientizar o 
aluno quanto à necessidade de es-
tudar frequentemente. Desta forma, 
adotamos o Sistema de Avaliação 
Constante (SAC) para todas as tur-
mas do Ensino Fundamental.

O aluno é avaliado, em média, duas 
vezes por semana, durante todo o pe-
ríodo letivo, realizando provas men-
sais subdivididas em ciclos. A adoção 
desta prática facilita a apreensão do 
conhecimento por não permitir o acú-
mulo do conteúdo pedagógico.

Por outro lado, visando sempre à 
valorização das aulas diárias e ao 
trabalho pedagógico que envol-
ve nossa proposta de busca cons-
tante pela excelência definimos,  
antecipadamente, alguns critérios 
para a elaboração de nossas provas:

Entre as questões, 02 (duas) estão 
definidas desde já:
a) uma questão deverá, obrigatoria-
mente, ser extraída do material didá-
tico adotado.
b) uma questão será selecionada na 
prova anterior, privilegiando-se a que 
tiver maior incidência de erros entre os 
alunos da turma.

Desta forma, estimulamos nossos 
alunos a participarem das aulas, 
com mais atenção; a empenharem-
-se na realização das tarefas de casa; 
a estarem atentos aos exercícios  

constantes no material didático e, 
finalmente, os incentivamos a corri-
gir rumos dando-lhes a oportunida-
de de vencer uma barreira, que no 
momento anterior, aparentou ser de 
difícil transposição.

Afinal, se o aluno estuda apenas 
para as provas… Temos provas 
constantemente.

Reuniões de pais 
e responsáveis
Além dos eventos previamente agen-
dados em nosso calendário escolar 
para as reuniões de pais e responsá-
veis, nossa equipe possui uma agen-
da ampla e aberta para atendimentos 
individuais, sempre que necessário e, 
para maior comodidade das famílias, 
até por vídeo chamada!

Apresentem suas sugestões e críti-
cas. Com elas, construiremos uma 
escola melhor a cada ano. 

Aos futuros alunos e pais

Sabemos que a decisão de escolher 
a escola certa deve resultar de atitu-
de pensada, consciente e segura. É, 
certamente, uma decisão de suma 
importância para o futuro de seu(s) 
filho(s) e, portanto, acompanhada de 
dúvidas e incertezas.

Ao fazer a escolha por uma Institui-
ção Educacional em que possa con-
fiar o futuro de crianças e jovens, 
veja se ela atende a todas as suas 
exigências. Faça uma relação entre o 
que lhe é oferecido e o custo. Certi-
fique-se do comprometimento real 
com os alunos. Confira se tradição e 
modernidade andam juntas. Compa-
re resultados!  Exija amor!

Temos consciência de que a escola 
particular é eleita e esperamos tê-lo 
auxiliado com este breve informati-
vo. Sentimo-nos honrados com sua 
visita e, eleitos, seremos seus sócios 
na educação de nossos alunos!

Prof. Antonio Pinto de Souza

www.tamandarejpa.com.br
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        RECREIO

Estrada dos 
Bandeirantes, 12.999

(21) 2148-6787
(21) 2148-6796

        PEDRO
CORRÊA

Rua Leonardo  
Vilas Boas, 350

(21) 2441-3951
(21) 2441-3972

        TAQUARA

Estrada Rodrigues Caldas, 
2353, Largo do Remi

(21) 2446-0654
(21) 3392-5120

        PECHINCHA

Rua Maença, 61

(21) 2424-2061
(21) 2147-2137

        BANGU

Av. Cônego de  
Vasconcelos, 82
(Calçadão de Bangu)

(21) 3331-2973
(21) 3463-8400

Tour virtual 
pelas unidades


