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O Colégio Progressivo tem a máxima preocupação com qualidade da educação e acredita no su-
cesso dos alunos comprometidos com os estudos, pois sabe que a escolha de um colégio é um 
fator decisivo para uma boa formação, assim como, o apoio e a parceria dos pais também são 
determinantes para o bom desempenho do aluno.

Agora, conheça tudo sobre o Colégio Progressivo e venha progredir com a gente.

Desde a sua fundação em 1992, o Colégio 
Progressivo se destaca pela preocupação com 
sua estrutura pedagógica e, por essa razão, é 
um dos pioneiros em promover atividades que 
aliam técnicas de educação com o reforço de 
valores básicos para a formação enquanto ci-
dadãos, visando o crescimento não somente 
profissional, mas também pessoal dos alunos.

O Colégio Progressivo é uma instituição mo-
derna, mas que valoriza importantes conceitos 
educacionais, para muitos considerados “tradi-
cionais”. A produção de conhecimento em sala 
de aula, assim como, as relações entre pro-

30º ANO DE QUALIDADE, SERIEDADE
E COMPETÊNCIA

SEJA BEM-VINDO AO
COLÉGIO PROGRESSIVO. 
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fessores e alunos estão pautadas em valores 
como ética, solidariedade, responsabilidade e 
disciplina. 

A partir de 2014, passou a ter como principal 
foco a capacitação dos alunos para ingressa-
rem nas melhores universidades do Brasil atra-
vés do ENEM. Em 2018, o Colégio Progressivo 
deu um novo passo e mudou de marca, fazendo 
uma releitura do símbolo que fez história na 
região e, hoje, é um colégio completamente 
alinhado com o que há de mais moderno na 
educação.
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MISSÃO
Foco na qualidade, segurança, responsabilidade 
e eficiência do atendimento a quem necessitar, 
sendo reconhecidos pela excelência do desem-
penho, pela criatividade e pela união da equipe 
e pela preservação da unidade escolar.

VISÃO

PROPOSTA PEDAGÓGICA COM FOCO NO ENEM
O Colégio Progressivo desenvolve projetos rela-
cionados à formação de valores, sensibilizando o 
aluno para questões sociais e ambientais, por meio 
de atuações solidárias que buscam a melhoria da 
sociedade e do próprio aluno enquanto cidadão.

No Ensino Fundamental, o trabalho está voltado 
para o desenvolvimento de habilidades individu-
ais e sociais, estimulando o senso crítico e atitudes 
de independência, responsabilidade e autonomia, 
tanto no âmbito moral quanto intelectual.

O Ensino Médio visa a oferecer uma formação ade-

Contribuir para a constante melhoria das condi-
ções educacionais de nossa comunidade, visando 
assegurar uma educação de qualidade, para que 
os alunos tenham atuação crítica e participativa 
na sociedade, motivados por ideais de altruísmo e 
com acesso às mais diversas informações relativas 
ao mundo contemporâneo. 

quada para a continuidade dos estudos no Ensino 
Superior. O sucesso no ENEM e nos outros pro-
cessos seletivos é uma consequência de três anos 
de estudos bem trabalhados. A partir de 2019 foi 
adotado o Sistema Ari de Sá (SAS), cujo modelo de 
livros didáticos é considerado o mais moderno e 
atualizado no mercado educacional, além de ser 
totalmente voltado para o nível de exigências do 
ENEM. A implementação desse material reforça 
ainda mais a preparação dos nossos alunos para 
os processos seletivos, superando nossos exce-
lentes desempenhos nas classificações passadas.
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Os educadores utilizam diversos recursos e 
metodologias para que o ensino e a aprendiza-
gem sejam mais eficientes. Para garantir o de-
senvolvimento das diversas habilidades e com-
petências, os recursos também são múltiplos 
e de livre escolha dos professores no Ensino 

PROPOSTA 
METODOLÓGICA

COM FOCO
NO ENEM

Fundamental: livros didáticos, pesquisas orien-
tadas (pela internet ou na biblioteca), leituras 
específicas, filmes, livros paradidáticos, jornais 
e noticiários, dentre outros, são meios adota-
dos para ampliar a arte de ensinar e aprender. 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
E PSICOLÓGICA

O Serviço de Orientação Educacional e Psicoló-
gica existe para viabilizar o processo de ensino-
-aprendizagem e favorecer o desempenho de 
alunos, através de ações preventivas de identi-
ficação e encaminhamento para a resolução de 
problemas que possam interferir no êxito das 
práticas educativas.
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AULAS DE REFORÇO E PLANTÕES DE DÚVIDAS
Para os alunos que sintam 
qualquer dificuldade no pro-
cesso de aprendizagem, o Co-
légio Progressivo disponibiliza 
Aulas de Reforço e Plantões 
para esclarecimentos de dú-
vidas, com reforço dos conte-
údos de baixos rendimentos.

O Colégio Progressivo orienta 
os alunos para que dediquem 
tempo para o estudo em casa 
(de 2 a 4 horas diárias). So-
mente através deste hábito é 
possível a realização de tare-
fas, pesquisas, leituras, elabo-

No Colégio Progressivo, os alunos contam com 
uma estrutura completa: Biblioteca, Salas de 
Datashow, Laboratórios de Informática e de 
Biologia, Laboratório de Línguas e Auditório. To-
dos os ambientes são climatizados e possuem 
carteiras almofadadas.

Projetado para atender estudantes do 6º ano 
do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensi-
no Médio, o Colégio Progressivo busca criar o 
ambiente perfeito para que alunos de todas as 
idades possam ter as melhores experiências 
educacionais e sociais.

A Oficina de Redação é um serviço gratuito, 
que tem por objetivos desenvolver nos alunos 
a capacidade da escrita e transmitir conheci-
mentos técnicos para a produção de uma boa 
redação. 
No ENEM de 2019, as notas de Redação dos 
nossos alunos colocaram o Colégio Progressi-
vo em posições de destaque no ensino brasi-
leiro: 8º lugar em Goiás e 6º lugar em Goiânia.

ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS PEDAGÓGICOS

OFICINA DE REDAÇÃO

ração de trabalhos e revisão de temas e disciplinas vistos em classe. Dessa forma, o aluno terá um 
estudo sistemático e constante, que acarreta maior soluções de dúvidas e maior motivação para 
trabalhar com os conteúdos propostos no dia a dia.
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A Sala de Xadrez e Robótica Educacional propor-
ciona aos alunos um ambiente com maior con-
tato a modernas tecnologias de aprendizagem.  
Um espaço interativo e muito bem equipado.

O Laboratório de Informática foi projetado es-
pecialmente para atender às necessidades do 
mundo moderno. São 25 computadores conec-
tados com internet banda larga e instalados 
com os softwares necessários às disciplinas. 
Fora dos horários letivos, os computadores po-
dem ser usados pelos alunos para trabalhos e 
pesquisas. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

SALA DE XADREZ E ROBÓTICA EDUCACIONAL  
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Para oferecer maior segurança aos 
pais e alunos, o Colégio Progressivo 
dispõe de câmeras de vigilância, que 
possibilitam o controle de circulação 
nas entradas, nos pátios e nos cor-
redores, e ainda possuem sistema 
de arquivo de imagens na Sala de 
Monitoramento, ferramenta impor-
tante na investigação de possíveis 
incidentes.

O Laboratório de Lín-
guas corresponde a 
uma sala climatizada e muito 
bem equipada com mesas 
especiais, cadeiras almofa-
dadas, Kit multimídia com 
TV 60’, notebook e sistema 
de som. Tudo pensado e de-
senvolvido para dinamizar as 
aulas e motivar ainda mais 
os alunos para o estudo das 
línguas estrangeiras.

LABORATÓRIO 
DE LÍNGUAS: 
INGLÊS E 
ESPANHOL

CÂMERAS DE VIGILÂNCIA
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O TEATRO oferece aos estudantes a possibili-
dade de vivenciar a construção do conhecimen-
to através da arte de interpretar.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Com foco na formação integral dos estudantes, 
o Colégio Progressivo oferece atividades ex-
tracurriculares em horários alternativos, onde 
o aluno participa de diversas atividades com 
propostas diversificadas, como: teatro, dança, 
xadrez, robótica e outras modalidades esporti-
vas (futsal, voleibol e handebol).

As aulas de DANÇA integram diferentes téc-
nicas corporais e trabalham o alongamento, 
a flexibilidade, o fortalecimento muscular e a 
criação de coreografias com ritmos como Jazz 
e Ballet.

Aulas de XADREZ tem o objetivo de desenvol-
ver habilidades nas quais o estudante melhora 
seu desempenho escolar.

Através das aulas de ROBÓTICA EDUCACIO-
NAL, os jovens têm a possibilidade de desen-
volver atividades diferenciadas que os auxiliam 
na descoberta de novas tecnologias.
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FESTA JUNINA

Mantendo a tradição da festa mais popular do 
Brasil, o Colégio Progressivo realiza sua Festa 
Junina todos os anos. Sempre animada, muito 
bem produzida e com grande adesão dos pais, 
a festa tem apresentação de danças, músicas 
juninas e folclóricas, bebidas e comidas típicas, 
brincadeiras e muita alegria.

O Colégio Progressivo promove anualmente os Jogos Interclasse, estimulando a prática esportiva, 
potencializando a interação entre os alunos, professores e colaboradores, ajudando a criar laços 
de amizade entre os estudantes de todas as turmas.

EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS 

FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA CULTURAL
O Colégio Progressivo realiza a Feira de Ciên-
cias e a Mostra Cultural, que acontecem uma 
vez por ano, alternadamente.

São eventos onde o aluno tem a oportunidade 
de expor sua criatividade, a reflexão, o aprofun-
damento e a metodologia científica, através da 
exposição de trabalhos que podem ser visita-
dos por todos que frequentam tais eventos.

JOGOS INTERCLASSE 
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CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL 

GINCANA DA INTEGRAÇÃO E SOLIDARIEDADE

A Gincana da Integração e Solidariedade do Co-
légio Progressivo acontece, todos os anos, com 
o propósito de integrar a comunidade escolar 
nos seus diversos segmentos buscando difun-
dir e estabelecer o companheirismo, a amizade, 
a solidariedade e o respeito uns pelos outros.

Durante a gincana acontecem provas que exi-
gem as mais diversas habilidades e competên-
cias (raciocínio, agilidade, conhecimento, entre 

outros), com a participação dos diversos mem-
bros da comunidade escolar. Um dos destaques 
do evento é a prova de solidariedade, com a 
arrecadação de toneladas de alimentos, que 
são doados a diversas instituições carentes e 
filantrópicas.

O Centro Esportivo e Cultural do Colégio 
Progressivo conta com uma área total de 
1.500 m² e é utilizado para a realização das 
atividades culturais e esportivas, com espa-
ços específicos para diversos fins, tais como 
Sala de Dança; Sala de Teatro; Ambiente de 
Recepção; Quadra Poliesportiva onde são 
praticadas diversas modalidades esporti-
vas. Todos os ambientes são devidamente 
equipados e climatizados.

O Centro Cultural e Esportivo Progressivo é 
monitorado por câmeras de segurança em 
todos os ambientes, 24 horas por dia, pro-
porcionando mais tranquilidade aos pais e 
aos alunos.
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Para acrescentar praticidade à rotina de nossa 
comunidade escolar, o Colégio Progressivo tem 
seu próprio Aplicativo para celular. Uma ferra-
menta que aumenta a interação dos respon-
sáveis dos alunos com as atividades escolares 
dos estudantes, além de proporcionar maior 
aproximação com os filhos, por meio do siste-
ma de localização, permitindo a identificação 
geográfica do local onde o usuário se encontra 
(Geo Referência).

Através desse instrumento, o dia a dia do Colégio 
Progressivo é repassado aos pais e aos alunos.

Por meio do telefone celular e no site você tam-
bém tem acesso a algumas informações, como: 
Resumo do dia (anotações na agenda escolar, 
tarefas e outras atividades tanto para o Ensi-

MENSALIDADES ACESSÍVEIS
E BEM ABAIXO DOS VALORES DO MERCADO

Por que pagar caro em outros lugares, se você 
pode ter mais, por menos? Analise todos os re-
sultados, compare os preços. 

Você não terá dúvidas de que o Colégio Pro-
gressivo é o melhor custo-benefício da educa-
ção privada do Estado de Goiás.

APP PROGRESSIVO
no Fundamental quanto para o Ensino Médio); 
Calendário de eventos e provas; Informativos 
e outros comunicados (da escola para os pais); 
Notificação de documentos escolares; Adver-
tências e Suspensões de alunos. Serviços de 
proximidade (instituições e empresas da região: 
Shopping, Restaurantes, Aulas Particulares, 
Cursos de Inglês, etc), além do serviço de locali-
zação do usuário (exclusivo de pais para filhos).

O que diferencia o Colégio Progressivo de ou-
tras escolas não é só o fato dos funcionários te-
rem a obrigação de atender bem, mas também 
a quantidade de pessoas com essa finalidade: 
são cinco funcionárias na Secretaria; seis inte-
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ATENDER BEM NÃO É DIFERENCIAL.
É OBRIGAÇÃO!

O que diferencia o Colégio Progressivo de ou-
tras escolas não é só o fato dos funcionários te-
rem a obrigação de atender bem, mas também 
a quantidade de pessoas com essa finalidade: 
são cinco funcionárias na Secretaria; seis inte-

PÁTIO, CANTINA E ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

Desde o início de 2017, o Colégio Progressivo 
tem um novo espaço de convivência para os 
alunos. Trata-se de um pátio coberto com mais 
de 210 m² de área de circulação e permanência 
dos alunos nos intervalos de recreio e nos mo-
mentos fora de sala de aula.

grantes da Coordenação; três funcionários de 
Portaria; uma Psicóloga; uma Bibliotecária; seis 
funcionárias na Equipe de Limpeza e um Dire-
tor, presente todos os dias na escola.

No novo pátio também há uma nova cantina e 
novos banheiros (masculino e feminino), geran-
do mais conforto e agilidade para os alunos.

1330º ano educando com qualidade, seriedade e competência.



10
 MOTIVOS
PARA ESTUDAR
NO COLÉGIO 
PROGRESSIVO

Melhor índice da região em 
aprovação nos vestibulares

Maior estrutura 
educacional

Prioridade absoluta no processo 
ensino-aprendizagem

Posição de destaque na classificação do ENEM 2019 
(Em Goiânia: 6º lugar em Redação e 9º lugar geral. Em 
Goiás: 8º lugar em Redação e 11º lugar geral.);

Proposta Pedagógica séria 
e competente;

Preocupação com a segurança 
dos alunos dentro da escola;

Conscientização dos valores 
morais e éticos;

Valorização da disciplina e do 
compromisso com a educação;

Mensalidade justa e 
acessível;

A escola para quem realmente tem 
interesse de estudar, aprender e progredir.
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Todo novo aluno precisa fazer uma entrevista para ingressar no Colégio Progressivo. Calma! 
É só para conhecer melhor os alunos e entender o nível de escolaridade de cada um.

As entrevistas são feitas SOMENTE com horário agendado, acompanhamento dos pais (ou 
responsável legal) e com as últimas notas bimestrais do aluno. Não se esqueça de trazer o 
boletim.

VENHA ESTUDAR NO PROGRESSIVO, 
AGENDE SUA ENTREVISTA.

Agende uma  
entrevista 
por telefone: 

ENSINO FUNDAMENTAL
6º AO 9º ANO  MATUTINO

ENSINO MÉDIO
1º E 2º ANO MATUTINO
3º ANO INTEGRAL

Fone:  62  3558.3777

www.colegioprogressivo.com.br

E-mail: contato@colegioprogressivo.com.br

Rua Domingos de Abreu Vieira nº 748,
Cidade Jardim - Goiânia - GO

1530º ano educando com qualidade, seriedade e competência.
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Fone:  62  3558.3777

CLIQUE NOS BOTÕES

www.colegioprogressivo.com.br

E-mail: contato@colegioprogressivo.com.br

Rua Domingos de Abreu Vieira nº 748,
Cidade Jardim - Goiânia - GO

DO 6º ANO AO PRÉ-ENEM

tel:6235583777
https://colegioprogressivo.com.br/
mailto:contato%40colegioprogressivo.com.br?subject=
https://g.page/colegioprogressivoGYN?share

