


APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

SONHAR E EDUCAR PARA 
MUDAR O MUNDO

Mais do que ensinar, o Colégio 
Interação quer também 
contribuir para a construção da 
sociedade do futuro.

undado em 2010, o Colégio Inte-
ração nasceu do sonho de uma 

família de impactar positivamente na 
construção de um futuro melhor por 
meio da educação. 
Nossa proposta educacional busca incen-
tivar a criatividade de cada aluno, pro-
porcionando-lhe liberdade de expressão 
e pensamento. 

Aqui, cada criança desenvolve sua própria 
autonomia e conhecimento de forma ple-
na, construindo limites,  valores e vontade 
de aprender.
O Colégio Interação começou com apenas 
dez alunos. Atualmente, são mais de tre-
zentas crianças e adolescentes vivendo a 
nossa história. Com uma proposta de en-
sino bilíngue de alto desempenho e uma 
filosofia pautada na construção de valo-
res positivos, nos orgulhamos, ano a ano, 
de continuar com foco e transparência na 
nossa missão de contribuir para a constru-
ção da sociedade do futuro.

“Parabéns a toda 
equipe, que tem se
empenhado para 

que as coisas 
aconteçam da 
melhor forma.”

Erica Siliunas

““
F

Níveis de ensino disponíveis:
• Integral • Educação Infantil 
• Ensino Fundamental I e II • Programa Bilíngue

Quantidade de Alunos:
320

Ano:
2020
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QUALIDADE E EXCELÊNCIA

NOSSA PAIXÃO: BUSCAR 
A EXCELÊNCIA

PRÊMIOS 
Top of Mind e Quality Education

CERTIFICAÇÃO
Escola Parceira da Unesco

MATÉRIA NO FANTÁSTICO
Respeito às diferenças

uem faz aquilo que ama em algum 
momento vai alcançar a máxima 

qualidade possível. E nós, do Colégio In-
teração, somos apaixonados por educar e 
nos esforçamos diariamente para superar 
os desafios e inovar cada vez mais. Não por 
acaso nosso trabalho foi premiado e reco-
nhecido nos últimos anos por diversas ins-
tituições de prestígio. E isso só nos faz ter 
ainda mais vontade de continuar seguindo 
em frente na busca por um mundo melhor!
Por meio dos nossos projetos, recebemos a 
certificação de Escola Parceira da Unesco, 
que reconhece as escolas altamente com-
prometidas em educar para a cidadania 
global, mobilizando o conhecimento para a 
construção de uma sociedade sustentável, 
inclusiva, ética e justa.

Ao longo de nossa história, o Colégio Interação acumula 
prêmios e reconhecimento como uma escola inovadora.
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Também recebemos o certifica-
do de qualidade Top of Mind e o 
prêmio Quality Education, que 
destacam as escolas com proje-
tos de excelência na gestão e no 
ensino em todo o Brasil.
Mais do que o reconhecimento 
de instituições de prestígio no 
Brasil e no mundo, nossa honra 
é ter o reconhecimento das fa-
mílias que estão conosco desde 
o início da nossa história. Jun-
tos, podemos continuar a fazer 
a diferença pelo nosso país por 
meio da educação!
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ESTRUTURA FÍSICA

ESPAÇO PARA APRENDER, 
CONVIVER E CRESCER

Além da área verde que encanta a todos, contamos com espaços 
adaptados de acordo com as necessidades de cada faixa etária, 
pensados para desenvolver o máximo de cada aluno. Nosso 
objetivo é proporcionar um local de aprendizagem divertido e 
criativo, possibilitando um convívio harmonioso com o meio, com 
o conhecimento e com as pessoas.
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SISTEMA DE ENSINO

Sistema Poliedro está presente 
em centenas de escolas de todo o 

Brasil. Com sede em São José dos Campos 
(SP), o Poliedro propõe diversas soluções 
educacionais aos alunos da Educação In-
fantil ao pré-vestibular, sendo um dos sis-
temas de ensino que mais cresceram nos 
últimos anos. 

Oferecemos aos nossos alunos as soluções educacionais 
desenvolvidas pelo Sistema Poliedro.

QUALIDADE, EFICIÊNCIA  
E VALORES

 Como resultado da qualidade do serviço 
fornecido aos seus parceiros, o número 
de estudantes do Poliedro aprovados em 
renomadas instituições de Ensino Su-
perior do país teve um salto de 68,7%, 
considerando os vestibulares de 2016 a 
2018. Além disso, obteve 6.211 alunos 
aprovados no Sistema de Seleção Unifica-
da (SISU) em janeiro de 2018. Do total de 
aprovações do Poliedro, 575 estudantes 
alcançaram as primeiras colocações. 
Anualmente o Sistema de Ensino é refe-
rência em estudos sobre o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), que são pu-
blicados no Guia do Estudante.

 

O



S
IS

T
E

M
A

 D
E

 E
N

S
IN

O

Por meio dessa parceria, o Sistema Polie-
dro fornece aos alunos do Colégio Inte-
ração materiais didáticos com conteúdos 
atuais e significativos, garantindo acesso 
a diversos recursos tecnológicos, como 
o Portal Edros e o Simulado Poliedro 
(SAEP).
O Poliedro também possibilita uma for-
mação continuada aos professores e ges-
tores da escola, contribuindo ainda mais 
para a efetividade do processo de ensino-
-aprendizado, agregando valor ao que é 
ensinado em sala de aula.



EDUCAÇÃO INFANTIL 

partir de dois anos, nossos alunos 
vivenciam experiências e ativida-

des em espaços preparados para propor-
cionar o aprendizado. Criamos, assim, a 
oportunidade para que as crianças pos-
sam brincar, movimentar-se, comunicar-
-se, estar com seus amigos, desenvolver 
a linguagem, expressar-se e vivenciar o 
cotidiano de forma livre.
Acreditamos que é por meio da lingua-
gem que o potencial criativo da criança é 
construído, consolidado e ampliado. Por-
tanto, nosso programa bilíngue começa 
desde cedo.
Paralelamente, o Colégio Interação realiza 
projetos semestrais, com temas que aten-

APRENDENDO COM A 
DESCOBERTA DO MUNDO

Nossa proposta na Educação Infantil é aguçar em cada criança a 
curiosidade, proporcionando o desenvolvimento da capacidade 
cognitiva e a vontade de aprender. 

A



dam às curiosidades das crianças, que aprendem fazendo, experimentando, descobrindo e 
investigando, sempre respeitando o ritmo de cada um.  
Entendemos que nesta caminhada é imprescindível a parceria da escola com a família, por 
isso oferecemos aos pais uma atenção especial, com reuniões individualizadas, para um com-
pleto acompanhamento do desenvolvimento de seus filhos.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

TRANSFORMANDO A 
FORMA DE PENSAR 

O começo do Ensino 
Fundamental marca o 
desenvolvimento de novos 
valores, com a criança 
tomando consciência 
das diferentes formas de 
interagir como cidadão.

o Ensino Fundamental I, a criança 
passa por um período de impor-

tantes transformações, desenvolvendo no-
vas competências cognitivas e aprendendo 
diferentes formas de atuação social. É o 
momento em que habilidades precisam 
ser desenvolvidas e valores precisam ser 
construídos. Privilegia-se nesta fase o 
desenvolvimento da leitura, da escrita e 
do cálculo. 
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No Colégio Interação o aluno é o sujeito 
da aprendizagem e o ensino não é mera 
transmissão de conhecimento, mas um 
processo interativo no qual se criam si-
tuações que possibilitam o confronto 
entre o conhecido e o novo, para que no-
vas estruturas se formem. Por esta razão 
trabalhamos com a interdisciplinaridade 
de conhecimentos, a contextualização e o 
uso de materiais físicos e tecnológicos que 
geram um processo de aprendizado mais 
completo e eficiente. 

“Obrigada a toda
coordenação e 

professoras, que
estão extremamente 

empenhadas e
fazendo um trabalho 

excelente...
Parabéns, viu!”
MARIANA FERRIANI

“

“



ENSINO FUNDAMENTAL II

CONSTRUINDO A BASE 
PARA O FUTURO

No Ensino Fundamental II a criança ganha novas 
responsabilidades e autonomia, aprimorando 
competências indispensáveis para a vida adulta.

om mais professores, disciplinas 
e responsabilidades que no ciclo 

anterior, o aluno do Ensino Fundamental 
II do Colégio Interação vivencia um ganho 
notável de independência e autonomia.
No prédio construído especialmente 
para este ciclo, os alunos contam com um 
espaço diferenciado. 
Todas as salas de aula dispõem de equi-
pamentos multimídia, o que garante a 
conexão da turma com a imensidão de 
informações da internet.

C
“Eu acho que está 

sendo bom. Se não 
fossem as aulas 

on-line, meu filho 
ficaria apenas no 

celular ou assistindo 
à TV. Está sendo 

produtivo!”
Danusa Decicilo

“

“

As atividades pedagógicas tanto permi-
tem uma compreensão aprofundada da 
realidade, como propõem aos alunos 
novas visões do mundo científico e dos 
fenômenos sociais. Aqui, o processo de 
ensino-aprendizagem valoriza a inves-
tigação, a construção de hipóteses, a ve-
rificação de sua viabilidade e o contraste 
com a realidade.
Além do convívio diário com regras 
e metas, promovemos momentos de 
experiências diretas por meio das  
saídas pedagógicas e da proposta de 
uma viagem anual, integrando todo o  
conhecimento adquirido em sala de 
aula. Assim, garantimos que nossos 
alunos comecem a trilhar um caminho 
de responsabilidade, organização e 
consolidação dos valores. 
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ENSINO BILÍNGUE

CRESCENDO EM UM 
MUNDO GLOBALIZADO

O Interação adota 
o método bilíngue 
Cambridge, um dos mais 
tradicionais do mundo.

abemos que no mundo globalizado 
é indispensável um ensino bilíngue 

de qualidade. Segundo pesquisa da Uni-
versity College London, da Inglaterra, a 
melhor idade para aprender uma língua 
é entre os dois e dez anos. 
Crianças nessa faixa etária são espontâ-
neas, curiosas e desinibidas, o que as fa-
vorece em relação à aquisição da lingua-
gem e do conhecimento. 
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Não por acaso adotamos o Cambridge En-
glish, que tem em sua metodologia um nível 
de qualidade internacional e um profundo 
compromisso em entregar excelência e pro-
mover uma aprendizagem que traga benefí-
cios para a sociedade como um todo.
O nosso programa bílingue garante contato 
direto com a língua aos alunos do Infantil ao 
5º ano do Ensino Fundamental, sendo ofe-
recidos conteúdos em cinco aulas semanais 
de inglês.

Segundo pesquisa 
da University 

College London, da 
Inglaterra, a melhor 
idade para aprender 
uma língua é entre 
os dois e dez anos.

““







MÍDIAS DIGITAIS


