


Esses são os pilares que norteiam o trabalho pedagógico da Educação Infantil ao Ensino 
Médio no Colégio Martinus, pois correspondem ao perfil do aluno que desejamos formar.

Por sermos uma Instituição humanista e cristã, em todos os níveis de ensino, há trocas 
de experiências, rodas de conversas, leituras, pesquisas, cumplicidade, troca de gestos, 
palavras. Olhar individualizado.

Por isso, cada passagem para outro nível de ensino é construída durante meses, anos. 
Crianças e jovens são acompanhados diariamente, orientados e preparados para lidarem 
da melhor maneira possível com a complexidade dos desafios que enfrentarão, seja na 
escola ou fora dela.

CONHECIMENTO. RESPEITO. DISCIPLINA. VALORES. INOVAÇÃO.

A adolescência é conhecida por ser uma fase de muitos desafios. O desejo de 
maior autonomia, decidir qual carreira seguir, enfrentar os vestibulares e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), lidar com a complexidade e as exigências do 
contemporâneo.

Por isso, ao longo do Ensino Médio, os estudantes ampliam e potencializam habi-
lidades e competências utilizando-as em favor do seu progresso acadêmico e pes-
soal. Dessa forma, acreditamos que o trabalho do Colégio Martinus contribui para 
que esses estudantes possam ser cidadãos conscientes e competentes, aptos a 
continuarem os estudos na universidade e a ingressarem na carreira profissional.

E, para isso, os alunos contam com um conjunto de ações e estrutura especiais 
que somam à grade curricular padrão. Caminhos pelos quais podem transitar, no 
percurso dos três anos da última etapa da Educação Básica, buscar e encontrar 
auxílio para o desenvolvimento dos seus projetos de vida!

A CHEGADA AO ENSINO MÉDIO



Novo Ensino Médio 2022Novo Ensino Médio 2022

As mudanças no Ensino Médio vão muito além 
do currículo. A nova proposta apresenta grandes 
desafios e inúmeras oportunidades para que os 
jovens construam seu conhecimento de maneira 
ainda mais significativa.

Na nova proposta, os componentes curriculares 
estão agregados às quatro áreas do conheci-

mento, correspondendo a 60% da jornada de ca-
ráter obrigatório. Os demais 40% são compostos 
pelos itinerários formativos, dando ao estudante 
a oportunidade de escolher os assuntos de seu 
maior interesse.  

Essa abordagem desenvolve e potencializa as 
competências socioemocionais e cognitivas. 

Vivências e experiências de aprendizagem, me-
diadas pelos professores e gestores escolares, 
que envolvem o estudante em situações de en-
sino e aprendizagem desafiadoras, pautadas na 
resolução de problemas reais e relevantes ao co-
tidiano.

Confira a nova matriz curricular: 
bit.ly/matriz-2022

https://drive.google.com/file/d/1LvE4ddFBxkYmXB60doRhYoikh9uV5vvc/view?usp=sharing


Um ambiente de aprendizagem que tem como objetivo conectar pessoas, 
ideias, projetos, de maneira híbrida – on-line e off-line. Em uma proposta 
360º, o espaço apresenta uma linguagem contemporânea, instigante, lúdica, 
com cores e imagens, que estimulam a criatividade.

Além de computadores portáteis que possibilitam mais mobilidade às prá-
ticas, a Sala Conecta conta com mobiliário diferenciado, de maneira que a 
disposição das mesas e cadeiras permita formações variadas, resultando em 
mais interação e colaboração entre estudantes e professores!

SALA CONECTA

Acreditamos em uma educação personalizada, na qual cada indivíduo é único. Por isso, 
respeitamos e valorizamos a bagagem de cada estudante.

A partir desse conhecimento, estimulamos e desenvolvemos diversas habilidades e com-
petências através de uma proposta de educação integral e inovadora, desenvolvida em 
ambientes que estimulam a criatividade, o convívio em equipe, o trabalho individual, a 
educação socioemocional.

EDUCAÇÃO PERSONALIZADA

As salas do Ensino Médio são um dos diferenciais do Colégio Martinus - Unidade Centro, 
pois apresentam um modelo 360º. Assim, professores e estudantes estão em constante 
interação. É possível trabalhar em uma abordagem colaborativa, mas também individual 
quando necessário.

Dessa forma, os professores têm a possibilidade de desenvolver os conteúdos com pro-
postas mais dinâmicas e atrativas, fazendo com que o processo de construção do conhe-
cimento seja mais eficiente.

Além da sala de aula 360º, as atividades do Ensino Médio ocorrem nos mais diversos 
ambientes de aprendizagem do Colégio, entre eles: Laboratório de Química e Física, Bi-
blioteca, Sala Conecta, entre outros.

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM DIFERENCIADOS



No Colégio Martinus, os professores trabalham os temas exigidos na grade curricular e os rela-
cionam com questões presentes no dia a dia dos estudantes, possibilitando maior interesse para 
sistematizar a base de conhecimentos e organizar o senso crítico que a vida em sociedade exige. 

No entanto, há um amplo movimento de ações exclusivas que preparam os estudantes para 
participarem dos principais exames e vestibulares existentes nessa etapa de vida.

Veja a seguir algumas dessas atividades.

Regularmente os estudantes do Ensino Mé-
dio realizam o Simulados Martinus (SM). Cada 
prova refere-se a uma área de conhecimento: 
Matemática, Linguagens, Ciências da Nature-
za e Ciências Humanas, em conformidade com 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

SIMULADOS MARTINUS

Os estudantes têm seu progresso avaliado 
através de atividades e instrumentos variados 
de avaliação (testes, tarefas, trabalhos, etc.). 
As notas são dadas em cada disciplina e ati-
vidade podendo variar de 0 (zero) a 10 (dez). 
Em sala de aula, os professores podem aplicar 
atividades avaliativas sem aviso prévio. Ao fim 
do trimestre, cada disciplina somará 10 pontos 
provenientes das avaliações parciais e dos Si-
mulados Martinus.

AVALIAÇÕES PARCIAIS

Visando promover um ensino personalizado, 
oferecemos aos estudantes do Ensino Médio 
aulas complementares em determinadas áre-
as. O intuito é desenvolver as habilidades ne-
cessárias para a compreensão dos conteúdos 
da disciplina que o (a) aluno (a) apresenta di-
ficuldade em aprender durante as atividades 
educacionais do período regular.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
COMPLEMENTARES

Com o objetivo de estimular o hábito de lei-
tura dos estudantes para que desenvolvam 
senso crítico, a criatividade, a empatia, entre 
outras competências, algumas obras literárias 
são indicadas como leitura obrigatória a cada 
trimestre. A partir da leitura, os estudantes re-
alizam atividades avaliativas. Entretanto, para 
“o terceirão” as obras selecionadas seguem a 
indicação da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).

PROJETO DE LEITURA

Sistema de avaliação: Projeto Martinus Aprova

ATIVIDADES QUE OCORREM NO CONTRATURNO:

São ofertadas para os estudantes do 3º ano do 
Ensino Médio, com o objetivo de prepará-los 
para o vestibular e ENEM, de acordo com a 
área de interesse de cada aluno (a).

AULAS DE REVISÃO

Gradativamente, o Ensino Médio do 
Colégio Martinus vem se destacando 
em diferentes movimentos educa-
cionais. Em 2019, a instituição ficou 
entre as 10 melhores aprovadas no 
Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM, das 171 escolas particulares de 
Curitiba que participaram do Exame.

DESTAQUE ENEM 2019

Uma das ações do projeto de transição - É Pre-
ciso Voar é a Mentoria Martinus, um momen-
to especial em que estudantes do terceirão 
conversam e recebem orientações da coor-
denação e, eventualmente, de convidados es-
peciais. Nos encontros, são abordados temas 
diversos que refletem no auxílio ao desenvolvi-
mento dos projetos de vida dos participantes.

MENTORIA MARTINUS

Esses testes são ofertados aos estudantes do 
3º ano que pretendem participar do vestibular 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
do ENEM. O objetivo é que os alunos avaliem 
o seu nível de conhecimento, além de ficarem 
atentos ao tempo de resolução de questões.

SIMULADOS DO VESTIBULAR
DA UFPR E ENEM

Para elevar o ritmo de produção textual e apri-
morar a escrita e a desenvoltura na comuni-
cação, oferecemos oficina de redação para os 
estudantes do Ensino Médio. Os temas traba-
lhados referem-se aos fatos atuais nacionais 
ou internacionais.

OFICINAS DE REDAÇÃO
SOBRE ATUALIDADE



Pesquisa, ciência e carreira

Acreditamos que a pesquisa gera conhecimento nas mais diversas áreas e que a ciência faz com 
que compreendamos fenômenos da humanidade. Descobertas e conhecimentos que são cons-
truídos ao longo da vida escolar e que podem ser decisivos no momento de escolher a carreira 
profissional.

Pensando nisso, os estudantes do Ensino Médio participam dos seguintes projetos:

Com o objetivo de estimular a pesquisa e a 
construção do conhecimento, bem como ou-
tras competências do âmbito da ciência, os es-
tudantes desenvolvem uma atividade prática 
de pesquisa, de modo que possam produzir 
um artigo científico sobre um assunto de seu 
interesse.

Essa pesquisa estimula, também, a prepa-
ração para a experiência de falar em público 
e defender seu trabalho científico para uma 
banca avaliadora. Habilidades essenciais no 
Ensino Superior.

PESQUISA, MARTINUS!

Essas competições estimulam os estudantes 
para a obtenção de novas ideias e conheci-
mento. As Olimpíadas e Feiras, nos âmbitos 
municipais, estaduais, nacionais e interna-
cionais, também favorecem a valorização do 
meio científico e a identificação de talentos 
nas mais diversas áreas do conhecimento.

OLIMPÍADAS E FEIRAS
DO CONHECIMENTO

Comunicação Internacional 
e Intercultural

No século XXI, ter conhecimento e comunicar-se em nível básico em uma língua estrangeira não 
é o suficiente. Aprender um ou mais idiomas é um caminho que possibilita ampliar o conheci-
mento de mundo e abrir portas para novas oportunidades de estudos, de trabalho...de vida!

Por isso, proporcionamos o ensino de Língua Alemã e de Língua Inglesa com elevado nível de 
aproveitamento, por meio de um trabalho diferenciado. Nossos estudantes têm, inclusive, a 
oportunidade de participar de exames de certificação internacional, do nível A1 ao C2, de acordo 
com o Quadro Comum Europeu de referência para línguas.

Assim como nos demais segmentos, o ensino 
de Alemão compõe a grade curricular padrão 
do Ensino Médio e objetiva, nesta etapa, aper-
feiçoar o domínio do idioma dos estudantes. 
Assim, eles podem obter certificados mais 
avançados nos exames de proficiência.

O ensino de Inglês também ganha destaque 
em nossa proposta educacional. Por meio do 
programa Oxford Quality, os estudantes viven-
ciam a aprendizagem de Língua Inglesa com 
olhar para o mundo acadêmico e profissional. 
No programa há, inclusive, práticas preparató-
rias para exames de certificação internacional.

LÍNGUA ALEMÃ LÍNGUA INGLESA

Em 2015 o Colégio Martinus recebeu 
da Universidade de Cambridge 

o reconhecimento de centro 
preparatório de exames.

Os exames de certificação 
internacional são realizados pelo 

Goethe Institut.



Parcerias internacionais

Até o momento, nossos estudantes já foram contemplados com aproximada-
mente 40 bolsas de estudos em cursos presenciais na Alemanha e em cursos 
na modalidade on-line. Conquistas obtidas por meio de incentivos da Iniciati-
va Pasch. Essas oportunidades colocam nossos estudantes em experiências de 
aprimoramento da língua alemã e interação com professores de vários lugares 
do mundo. Um excelente diferencial para o currículo profissional e para ingres-
so em uma universidade estrangeira.

OPORTUNIDADES DE INTERCÂMBIO

O aprendizado da língua alemã em uma escola parceira do PASCH
pode ser a porta de entrada para um mundo globalizado!

Desde 2010, somos uma das instituições brasileiras parceiras do PASCH (Escolas: uma parceria para o futuro) 
uma iniciativa do governo alemão. Essa parceria traz inúmeras vantagens para nossos estudantes que, desde 
a Educação Infantil, contam com uma aprendizagem de excelência em Língua Alemã. Listamos, a seguir, os 
principais benefícios de estudar em uma instituição parceira PASCH do Goethe-Institut!

Aulas regulares de 
alemão com a qualidade 

Goethe-Institut

Acesso a programas 
culturais ligados à 

Alemanha

Bolsas de estudos na 
Alemanha

Assessoria por meio do 
Goethe-Institut

Professores em 
capacitação contínua

Conexão e vivências com 
uma rede que conta com 
mais de 2000 escolas em 

todo mundo.

Provas e certificações de 
proficiência reconhecidas 

internacionalmente

Rede ALUMNI (ex-alunos) 
nacional e internacional

1 2 3 4

5 6 7 8



Por meio da parceria entre o Colégio Martinus e a Oxford University 
Press, nossos estudantes contam com o Oxford Quality. Um programa 
completo de suporte pedagógico e tecnológico personalizado que a 
Oxford presta para a prática de uma educação de excelência.

A proposta contempla as áreas de conteúdo, avaliação, soluções digitais 
e desenvolvimento profissional docente. O programa ajuda, ainda, a es-
cola parceira a atingir e potencializar os objetivos educacionais, princi-
palmente na área da língua inglesa, para poder promover uma formação 
cada vez mais qualificada aos seus alunos.

Relatório de 
acompanhamento 

de dados dos níveis 
linguísticos e evolução 

dos alunos

Preparatório para 
exames internacionais a 
partir do Fundamental 2 

(6º ano em diante)

Materiais atualizados: 
uma junção de tradição 

e de tecnologia

Soluções digitais: 
aplicativos atualizados 

para todos os níveis

Plataforma on-line para 
todos os níveis de ensino

Professores treinados e 
formados mensalmente a 
partir do sistema Oxford

A parceria proporciona inúmeros benefícios 
aos estudantes e seus familiares, tais como:

2

4

1 3

5 6

Intervenção pedagógica 
da Oxford com as 

famílias

7OXFORD QUALITY PROGRAMME

This school uses quality English languag e
teaching materials and educational se rvices

from O xford Uni versity Pres s

OXFORD QUALITY PROGRAMME

This school uses qua lity En glish languag e
teaching materia ls and education al services

from Oxford University Pres s

https://drive.google.com/file/d/1S-86of0QnQldt5sumkt5Y6OPTyVux2QG/view?usp=sharing


Experiências que promovem aprendizagens para a vida!

A partir de diversos movimentos, auxiliamos os estudantes a desenvolverem suas habilidades 
socioemocionais e seus projetos de vida. São vivências que enriquecem a aprendizagem intelec-
tual e moral. Entre elas, estão:

No primeiro dia de aula, a equipe pedagógica 
promove um momento de acolhida no auditó-
rio para falar sobre a adolescência e a impor-
tância do desenvolvimento de um projeto de 
vida.

Diariamente, após o intervalo, os alunos par-
ticipam de uma reflexão sobre atitudes e va-
lores importantes para o desenvolvimento de 
uma consciência crítica e para o bom convívio 
em sociedade.

Um projeto com atividades trimestrais, no qual 
proporcionamos aos estudantes um espaço 
para dialogarem sobre assuntos pertinentes 
à idade, visando estimular o desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais e promover 
o fortalecimento do vínculo com seus pares e 
com a equipe pedagógica.

Mensalmente, é ofertado aos estudantes um 
Culto de caráter ecumênico, ministrado pela 
Pastoral Escolar. As reflexões são fundamen-
tadas biblicamente, frisando a importância do 
amor a Deus, ao próximo e a si, estimulando 
os estudantes a exercerem valores e princípios 
para o bom convívio em sociedade.

AULA INAUGURAL DEVOCIONAL

FALA SÉRIO!CULTO

Anualmente, eleições são realizadas para a es-
colha de estudantes que atuarão em conjunto 
com a equipe pedagógica e Equipe Diretiva su-
gerindo e cocriando ações para a melhoria da 
qualidade do ensino na instituição.

O objetivo é estimular o protagonismo juve-
nil nos mais diferentes espaços de aprendiza-
gem do Colégio Martinus contribuindo para a 
construção da consciência crítica e de um bom 
convívio em sociedade.

Conscientizar os estudantes sobre a importân-
cia do exercício da cidadania, envolvendo-os 
na construção de um mundo mais justo e soli-
dário, é o que objetiva o Projeto Social.

A partir de vários encontros, no contraturno, 
os estudantes têm a oportunidade de planejar 
e desenvolver ações sociais que visam auxiliar 
instituições e pessoas necessitadas. O Projeto 
Social é ministrado pela Pastoral Escolar.

LIDERANÇA SERVIDORA PROJETO SOCIAL

“Auxiliamos os estudantes 
a desenvolverem suas 

habilidades socioemocionais 
e seus projetos de vida.”



É preciso voar!

Acreditamos que o encerramento da Educação Básica e a preparação para a 
vida universitária ou para o mercado de trabalho é um momento muito signifi-
cativo. Porém, muitas vezes, caracterizado por expectativas e incertezas que, 
com o decorrer do tempo, podem gerar ansiedade, angústia, insegurança e au-
tocobrança.

Nesse sentido, cada jovem que passa a fazer parte da Família Martinus vive o 
Projeto de Transição - É preciso voar!

Através de diversas ações (visita à feira de profissões; roda de conversa com ex-
-estudantes do Martinus que estão cursando o Ensino Superior; conversa com 
psicólogos/a sobre as incertezas e angústias inerente ao momento; serviço de 
mentoria e de orientação profissional; formatura), os estudantes são acolhidos 
e refletem sobre questões importantes para o desenvolvimento de um projeto 
de vida, consolidando o suporte necessário para vivenciar a transição da vida 
escolar para a vida acadêmica.

Entendemos que na vida é preciso “voar”! E nossa equipe pedagógica e docen-
te encoraja os estudantes... “provoca voos”… logo, ao concluir o Ensino Médio, 
cada jovem está apto a “voar“ sozinho.



Tradição e inovação
que acompanham o mundo!

Acesse nosso site e confira os demais 
níveis de ensino:

colegiomartinus.com.br

PARCERIAS:

TM

https://colegiomartinus.com.br/

