educação

que transforma

MISSÃO

Proporcionar de forma acolhedora, um ensino inovador
e de excelência, com conhecimentos acadêmicos
sólidos por meio da tecnologia, pautados nos princípios
da sustentabilidade e da
educação socioemocional,
formando cidadãos engajados
e com espírito empreendedor.

VISÃO
Ser uma escola de referência que prepara
cidadãos para uma realidade em constante
transformação no século 21+.

VALORES

- Protagonismo
- Autonomia
- Liderança
- Respeito à diversidade
- Responsabilidade social
e ambiental

VOLTAR AO
MENU PRINCIPAL

- Proatividade

NOSSA

HISTÓRIA

O Colégio Via Sapiens foi fundado em 1979, no Jardim Bonfiglioli, por
Anésia Cardoso de Carvalho inicialmente como berçário e escola de Educação Infantil. Em 1992 os horizontes
foram ampliados e numa área de 10 mil
m² na Granja Vianna, nasceu o Colégio
Via Sapiens do Infantil ao Ensino Médio.

Há mais de 40
anos inovando
e antenado
nas novas
metodologias
e tendências
educacionais,
o Colégio Via
Sapiens hoje é
referência em
educação.
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NOSSA

CLIQUE AQUI
E FAÇA UM

ESTRUTURA

TOUR
VIRTUAL

Ocupando uma área de 10 mil m²
no km 26,5 da Rodovia Raposo Tavares, a escola encontra-se cercada
de natureza e conta com total infraestrutura para atender as necessidades dos alunos de todas as idades. A
convivência harmoniosa prevalece em
todos os espaços de estudo e lazer.
PARQUE EXTERNO

PARQUE INTERNO

QUADRA DESCOBERTA

QUADRA COBERTA

GINÁSIO POLIESPORTIVO
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CLIQUE AQUI
E FAÇA UM

NOSSA

ESTRUTURA

TOUR
VIRTUAL

SALA DE JUDÔ

PISCINA AQUECIDA

VIA CONNECT

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

SALAS DE AULA MULTIMÍDIA

PÁTIO

VOLTAR AO
MENU PRINCIPAL

CLIQUE AQUI
E FAÇA UM

NOSSA

ESTRUTURA

SALA DE AULA INFANTIL

FRALDÁRIO

HORTA

COMPOSTEIRA

PARQUE SUSTENTÁVEL

TRILHA
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TOUR
VIRTUAL

CLIQUE AQUI
E FAÇA UM

NOSSA

ESTRUTURA

COZINHA PEDAGÓGICA

INTEGRAL

CANTINA

PALCO

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

BOSQUE
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TOUR
VIRTUAL

HORÁRIOS

DAS AULAS

ED. INFANTIL

8h às 12h

1º ANO

8h às 12h

2º AO 5º ANO

7h45 às 12h30

6º AO 9º ANO

7h30 às 13h

ENSINO MÉDIO

7h30 às 13h40

A assiduidade e a
pontualidade são
muito importantes
para criar em nossos
alunos e alunas a
responsabilidade
e o compromisso
fundamentais para a
vida pessoal e futura
vida profissional.
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PROJETOS DE

SUSTENTABILIDADE
A grande importância da educação
ambiental reside na atuação consciente
dos cidadãos desde pequenos. Ela visa,
portanto, o aumento de práticas sustentáveis bem como a redução de danos
ambientais. Sendo assim, ela promove a
mudança de comportamentos, e no ambiente escolar as crianças aprendem a
lidar com o desenvolvimento sustentável.
ABELHA SEM FERRÃO

COMPOSTEIRA

MINHOCÁRIO

VOLTAR AO
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PONTO DE COLETA SELETIVA

PROJETOS DE

SUSTENTABILIDADE

PONTO DE COLETA DE

PONTO DE COLETA DE
LIXO ELETRÔNICO

LACRES E TAMPINHAS

HORTA

AQUAPONIA

VOLTAR AO
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EDUCAÇÃO

SOCIOEMOCIONAL
As Competências Socioemocionais são um
conjunto de habilidades desenvolvidas ao longo da vida e do processo de aprendizagem. Por
meio de contextos que estimulam o autoconhecimento, os alunos aprendem a estabelecer relações interpessoais mais respeitosas, construtivas
e, consequentemente, saudáveis. Nas interações
cotidianas que envolvem atividades culturais e sociais, os alunos exercitam práticas empáticas que
acolhem a diversidade e possibilitam mediar conflitos e solucionar problemas. Ter consciência social
e ser capaz de gerir as próprias emoções, agindo
com autonomia e resiliência são competências
fundamentais para a formação do estudante do
século XXI. Desse modo, estaremos contribuindo
para que os alunos sejam capazes de tomar decisões mais conscientes, responsáveis e felizes.

Clique , assista ao
vídeo e conheça
mais sobre o
projeto O Líder
em Mim.
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TECNOLOGIA

EDUCACIONAL

A plataforma Elefante Letrado foi projetada
para transformar a experiência dos alunos com
a leitura. Em um ambiente lúdico e interativo, as
crianças têm acesso a centenas de livros, selecionados através de curadoria especializada.
São títulos de renomados autores da literatura
infantil, de diferentes gêneros e complexidades,
que estão organizados em 5 níveis de proficiência. Tudo para que os estudantes tenham autonomia para avançar no seu próprio ritmo.
A plataforma fornece dados sobre o aprendizado, auxiliando professores e gestores a promover a leitura.

Clique , assista ao
vídeo e conheça
mais sobre o
Elefante Letrado

VOLTAR AO
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TECNOLOGIA

EDUCACIONAL
Garantir que as crianças estejam
autenticamente envolvidas com a matemática é fundamental para construir
as bases para uma vida inteira com
matemática. No Matific, o desafio é
criar conteúdo divertido. O Matific é um
ambiente onde as crianças querem estar; os personagens são atraentes, as
situações são intrigantes e os problemas são acessíveis.
No Matific, usamos a metáfora do
ambiente gamificado para garantir que
as crianças não tenham medo de errar.
Assim como nos jogos que eles jogam,
o erro faz parte do processo de superar
e progredir com os problemas. Usando
o Matific, as crianças percebem que os
erros não são mais uma ameaça, mas
um processo natural de aprendizagem.

Geogebra é um software de
matemática dinâmica para todos
os níveis de ensino, que combina
geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo em um
único sistema.
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TECNOLOGIA

EDUCACIONAL
individual, contínuo e identificação rápida
das lacunas de aprendizagem dos alunos;

É uma plataforma educacional acessível a qualquer hora e em qualquer lugar.
As ferramentas do Plurall propiciam um
ambiente de aprendizagem único, não
apenas por ser virtual, mas pelas possibilidades de adaptação das metodologias
de ensino.
Entre os benefícios que a utilização do
Plurall proporciona, podemos destacar:

• Os professores podem criar as próprias
atividades, possibilitando a gestão pedagógica aula a aula e personalizando as
estratégias de ensino.
• Incorporação da linguagem digital para o
dia a dia escolar de maneira significativa;
• Desenvolvimento do protagonismo dos
alunos.

• Criação de possibilidades para que o professor gere conexão com o aluno, mesmo
em contextos de distância física;
• Possibilidade de acompanhamento
Ferramentas Google
desenhadas para aproximar
professores e estudantes!

Gmail

Leve o Gmail para
a escola

Google Drive

Guarde todas suas
informações e
compartilhe na nuvem

Google Docs
Colabore em
documentos

31
Google Agenda
Compartilhe agendas

Google Meet

Participe de video chamadas

Google Classroom
Simplifique sua turma
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As ferramentas do G Suite aumentam a
colaboração em sala de aula e a produtividade
de alunos e professores.
Com elas, tarefas como produção de texto,
feedback em tempo real, aulas síncronas, planilhas, compartilhamento de arquivos, ficam
muito mais simples, em qualquer dispositivo e
com armazenamento na nuvem.

EDUCAÇÃO

INFANTIL

A Educação Infantil é o início e fundamento do processo educacional. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC apresenta seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil. Aqui no Via atendemos crianças a partir de 2 anos e
meio e asseguramos esses direitos em nossas propostas: as crianças são estimuladas
- por meio de atividades lúdicas, brincadeiras e jogos - a exercitar as suas capacidades
e potencialidades emocionais, sociais, físicas, motoras, cognitivas e a fazer exploração,
experimentação e descobertas.
clique no ícone
para saber mais

A partir de 2 anos e meio
completados no início do ano letivo

3 anos completos até 31/03

4 anos completos até 31/03

5 anos completos até 31/03

G2

G3

G4

G5

ACOLHIMENTO

Atendimento individualizado:
familias e alunos
Envio de fotos de atividades
dos alunos via app
Período de adaptação

Desfralde humanizado

Sistema Anglo de Ensino

CONHECIMENTOS SÓLIDOS

Educação Física

(com professor especialista)

Natação

(com professor especialista)

Inglês

(com professor especialista)

Projetos de Processo de
Alfabetização
Música

(com professor especialista)
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EDUCAÇÃO

INFANTIL

A partir de 2 anos e meio
completados no início do ano letivo

CONHECIMENTOS SÓLIDOS

clique no ícone
para saber mais

G2

3 anos completos até 31/03

4 anos completos até 31/03

5 anos completos até 31/03

G4

G5

G3

Ateliê de Artes

Culinária
Relatório Individualizado
socioemocional / pedagógico /
social

TECNOLOGIA

Aula de Tecnologia

Plataforma Plurall

EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

SUSTENTABILIDADE

Matific

Horta

Composteira
Educação Sociemocional /
O Líder em Mim
CULTFEST

DUO VIA
O espaço vazio representa que a atividade não corresponde àquela faixa etária.
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ENSINO

FUNDAMENTAL I
ACOLHIMENTO

clique no ícone
para saber mais

1º ano

Atendimento personalizado:
familias e alunos
Sistema Anglo de Ensino
Inglês

(com professor especialista)

CONHECIMENTOS SÓLIDOS

Espanhol

(com professor especialista)

Projeto Leitura
Educação Artística

(com professor especialista)

Música

(com professor especialista)

Simulado Anglo

JOCA

TECNOLOGIA

Matific

Aula de Tecnologia

Plataforma Plurall

Elefante Letrado
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2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

ENSINO

FUNDAMENTAL I
SUSTENTABILIDADE

clique no ícone
para saber mais

1º ano

2º ano

3º ano

Projeto de plantação de chá
e ervas

EESPÍRITO
EMPREENDEDOR

Projeto Horta (plantar e
vender)

EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

Projeto Educação
Financeira
O Líder em Mim
Projeto
Rito de Passagem
CULTFEST

DUO VIA
O Melhor Brasileiro
de Todos os Tempos
O espaço vazio representa que a atividade não corresponde àquela faixa etária.
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4º ano

5º ano

ENSINO

FUNDAMENTAL II
ACOLHIMENTO

clique no ícone
para saber mais

6º ano

Atendimento personalizado:
familias e alunos

CONHECIMENTOS SÓLIDOS

Sistema Anglo de Ensino

JOCA

Simulado Anglo
Duas Línguas Estrangeiras:
Inglês e Espanhol

EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

TECNOLOGIA

Plataforma Plurall

Google For Education

Geogebra
Orientação e Princípios
de Vida (disciplina OPV)
Projeto Rito de Passagem /
Cápsula do Tempo
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7º ano

8º ano

9º ano

ENSINO

FUNDAMENTAL II
clique no ícone
para saber mais

6º ano

7º ano

Via Em Ação

CULTFEST

DUO VIA
O Melhor Brasileiro
de Todos os Tempos
O espaço vazio representa que a atividade não corresponde àquela faixa etária.

VOLTAR AO
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8º ano

9º ano

ENSINO

MÉDIO

ACOLHIMENTO

clique no ícone
para saber mais

1º ano EM

Atendimento individualizado:
familias e alunos
Sistema Anglo de Ensino

CONHECIMENTOS SÓLIDOS

Cotidiano em Foco

Simulado Anglo

Simulado Enem

Correção externa de redações

TECNOLOGIA

Duas Línguas Estrangeiras:
Inglês e Espanhol
Plataforma Plurall

Google For Education
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2º ano EM

3º ano EM

ENSINO

MÉDIO

EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

clique no ícone
para saber mais

1º ano EM

2º ano EM

3º ano EM

Projeto de Vida

Cápsula do Tempo

CULTFEST

DUO VIA
O Melhor Brasileiro de
Todos os Tempos
Oscar - Curta Metragem /
Documentário / Publicitário
Almoço Literário
O espaço vazio representa que a atividade não corresponde àquela faixa etária.
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ENSINO

MÉDIO

NOVO ENSINO MÉDIO (1º e 2º ano)
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA

Parte do currículo para atender a Base
Nacional Curricular Comum (BNCC)
com o desenvolvimento de competências e habilidades. Na FBG (Formação Geral Básica) se encaixam as
disciplinas comumente conhecidas no
Ensino Médio como Língua Portuguesa,
Literatura, Matemática, Química, Física etc.
NÚCLEO ACADÊMICO BÁSICO

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Parte flexível do currículo que garante
o aprofundamento dos componentes
curriculares, cujos pilares são
investigação científica, processos
criativos, empreendedorismo e mediação
sociocultural.
Aqui o protagonismo juvenil tem
o seu lugar garantido em turmas
multisseriadas.

Itinerários obrigatórios de Matemática
e Língua Portuguesa abordando Experiências Matemáticas e Práticas de
Argumentação.

A possibilidade de escolhas dos
itinerários é Ciências Humanas e
Linguagens ou Ciências da Natureza.

NÚCLEO LINGUAGENS E
CIÊNCIAS HUMANAS

NÚCLEO CIÊNCIAS
DA NATUREZA

Oficina de Literatura, Criação e Estudos
de Artes, Observatório Geográfico, Análises Historiográficas.

Observatório de Fenômenos Biológicos, Investigação e Análises Químicas,
Oficina Investigativa de Física.
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PERÍODO

INTEGRAL
O Integral do Via é a solução ideal
para os pais que precisam da escola no
período da tarde.
Projetos e atividades recreativas, a fim
de promover a cultura, a sociabilidade, o
cultivo de hábitos saudáveis, o estímulo a
autonomia e a formação de valores.
Nosso Integral é organizado por grupos e faixas etárias. Cada grupo possui
uma rotina de horários, dessa forma as
atividades são bem dirigidas, tornando-se
atrativas e pertinentes.

Inspiradas no filme “O Rei leão” para escolhas dos nomes, assim definimos nossa
mascote: um leão que traduz força, garra e determinação para identificar cada grupo
com um brasão trazendo a essência da turma!

G2 ao G4
Significado do nome: Irmão mais novo

12H

Almoço

12h30
12h45 às 14h30
13h

Higiene
Hora do Soninho
Roda de conversa

13h30 às 14h

Recreação dirigida

14h às 14h45
14h45
15h15

Atividade conforme cronograma do mês
Lanche
Higiene

15h30 às 16h20
16h20 às 16h50

Atividade conforme cronograma do mês
Recreação dirigida

16h50
17h

Higiene e preparação para saída
Encerramento das atividades
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PERÍODO

INTEGRAL

G5 e 1º ano
Significado do nome: Diamante

12H
12h30

Almoço
Higiene

13h às 16h
13h15

Hora da lição
Início dos Cursos Extracurriculares

13h15 às 13h45
13h45 às 14h15

Momento “relax”
Recreação dirigida

14h15 às 14h45
14h45

Atividade conforme cronograma do mês
Lanche

15h15
15h30 às 16h20

Higiene
Atividade conforme cronograma do mês

16h20 às 16h50
16h50
17h

Recreação dirigida
Higiene e preparação para saída
Encerramento das atividades

12H30
13h
13h às 16h
13h15
13h às 13h30
14h às 14h45
15h

Almoço
Higiene
Hora da lição
Início dos Cursos Extracurriculares
Momento “relax”
Roda de conversa e Recreação dirigida
Lanche

15h30
15h45 às 16h30

Higiene
Atividade conforme cronograma do mês

16h30 às 16h50
16h50

Recreação dirigida
Higiene e preparação para saída

17h

Encerramento das atividades

A partir do 5º ano
Significado do nome: Líder

2º ao 4º ano
Significado do nome: Promissor

12H30

Almoço 5º ano

13h
13h
13h às 16h

Higiene
Almoço 6ºano em diante
Hora da lição

13h15

Início dos Cursos Extracurriculares

13h às 13h30
14h às 14h45
15h

Momento “relax”
Roda de conversa e Recreação dirigida
Lanche

15h30
15h45 às 16h30

Higiene
Atividade conforme cronograma do mês

16h30 às 16h50
16h50
17h

Recreação dirigida
Higiene e preparação para saída
Encerramento das atividades

VOLTAR AO
MENU PRINCIPAL

PERÍODO

INTEGRAL

CULINÁRIA

PROJETOS

OFICINAS

ARTESANATO

HORTICULTURA

CAMPEONATOS

VOLTAR AO
MENU PRINCIPAL

PERÍODO

INTEGRAL

LIÇÃO DE CASA

RECREAÇÃO

Clique e assista ao
vídeo de Depoimento
de uma mãe sobre o
Integral do Via.

VOLTAR AO
MENU PRINCIPAL

CURSOS
EXTRACURRICULARES
Visando uma formação completa e
multidisciplinar, o Colégio Via Sapiens
oferece cursos extracurriculares em diversas áreas: esportes, danças, artes
e línguas, para alunos e não alunos do
Colégio.
Os cursos são os seguintes:

O maior portfólio
de cursos
extracurriculares
da região!

PATINAÇÃO ARTÍSTICA

GINÁSTICA ARTÍSTICA

HOCKEY IN LINE

NATAÇÃO

VOLTAR AO
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CURSOS
EXTRACURRICULARES

VIOLÃO

MUSICOTERAPIA

PIANO

UKULELE

BALLET

JAZZ
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CURSOS
EXTRACURRICULARES

BASQUETE

TENNIS PLAY AND STAY
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JUDÔ

INGLÊS

CURSO

de FÉRIAS

Para os pais que necessitam de uma solução da escola nas férias de janeiro e
julho, o Via Sapiens oferece o Curso de Férias. Pais despreocupados e alunos felizes!

Piquenique

Exemplo de programação: julho 2021

Brinquedos Infláveis

E muito mais!!
Passeio de Mini Buggy
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SAIBA +

MAIS

+

++

ALMOÇO LITERÁRIO - O Almoço Literário é uma oficina que alia duas pro-

postas distintas: o estudo da teoria literária de séculos passados, com a prática
culinária no cotidiano, planejamento e realização de uma refeição do início ao fim.
Com seis encontros ao longo do ano, os cardápios adaptados percorrerão diferentes épocas da História da Literatura em língua portuguesa, desde a Era medieval
até o século XX.

AULA DE TECNOLOGIA - Desenvolvimento de competências para compre-

ender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética.
CÁPSULA DO TEMPO - A proposta de criar uma cápsula do tempo como

forma de motivar os alunos a refletirem sobre o conceito de futuro, identificando
as expectativas que eles têm não apenas em relação a si mesmos como também
o que desejam para o país. Essa atividade visa, inclusive, desenvolver as competências socioemocionais e entre elas, encontram-se a capacidade de lidar com a
ansiedade, elaborar um projeto de vida, valorizar o passado, e viver o presente.
Sem contudo, nos esquecermos de que fazemos escolhas e elas nos fazem.
COTIDIANO EM FOCO - Projeto piloto que envolve o cotidiano de forma práti-

ca instrumentalizando o aluno para elaborar uma refeição simples, organizar sua
vida financeira, costurar um botão, gestão do seu tempo, como fazer um imposto
de renda – esses são alguns exemplos dos temas a serem abordados.

CULTFEST - Projeto anual que desenvolve as competências da BNCC (Base

Nacional Curricular Comum) e os ODs (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), culminando com uma apresentação que atinge um amplo público (alunos,
familiares e visitantes).
DUO VIA - Espaço criado com o propósito de fortalecer a relação família/escola

e estimular o diálogo sobre temáticas diversas associadas à educação. Afinal, um
ensino de qualidade se constrói mais facilmente com o empenho e o compromisso
de todos.
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SAIBA +

MAIS

+

++

JOCA - Jornal para crianças e jovens que desenvolve a competência leitora com

criticidade a partir de temas atuais.

O MAIOR BRASILEIRO DE TODOS OS TEMPOS - Projeto que en-

volve várias competências como seleção, busca de informações, argumentação
e apresentação (oralidade) sobre personagens históricos, utilizando tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e
ética, culminando com votação on-line ao final.
O.P.V. - A disciplina de O.P.V (Orientações e Princípios de Vida) apresenta de

maneira envolvente assuntos da atualidade, permeados, inclusive, por conteúdos
que compõem o universo dos adolescentes. Os alunos do 6º ao 9º ano são estimulados a desenvolver as competências socioemocionais, a partir de atividades
e dinâmicas de grupo que promovam o autoconhecimento, a formação de senso
crítico e o respeito à diversidade. Entre tantas conquistas e descobertas, os alunos do 9º ano celebram a conclusão do EFII, com a Linha da Vida. Esse projeto
não é apenas uma linda homenagem aos pais como também uma preciosa reflexão sobre o valor do tempo e da qualidade de nossas escolhas. Afinal, fazemos
escolhas e elas nos fazem!
OSCAR - O concurso de vídeos é um projeto realizado pelos alunos desde

2010. Os gêneros propostos são “curta-metragem ficcional”, documentário e
publicitário. Os grupos de cada sala concorrem entre si como melhor trabalho e
em categorias individuais (melhor direção, edição, roteiro etc.) e são premiadas
com todo o esplendor presente no Oscar.
PROJETOS DE PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - Nosso projeto

de alfabetização visa o desenvolvimento integral das crianças com o trabalho
voltado às atividades lúdicas, aprendizagens significativas capazes de promover
o aprimoramento das habilidades necessárias à construção do conhecimento, a
fim de que possamos garantir que nossas crianças se desenvolvam, construam
e adquiram conhecimento e se tornem autônomas e cooperativas, com o desen-
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SAIBA +

MAIS

+

++

volvimento de atividades significativas que contribuem para que nossos alunos
desenvolvam conhecimentos sobre o sistema de leitura e escrita desde a Educação Infantil.
PROJETO DE VIDA - Projeto que promove práticas para desenvolver 3 di-

mensões: pessoal (autoconhecimento), social (vida em sociedade) e profissional
(mundo do trabalho). A partir de reflexões sobre desejos e objetivos não apenas
para o futuro, mas também para agora. Isso inclui planejar o que farão a cada
ano e etapa de ensino, aprendendo a se organizar, estabelecer metas e definir
estratégias para atingi-las.
PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA - O mundo transformou-se em uma

comunidade global e vivemos rápidas e constantes mudanças de comportamento
em relação ao consumo. Orientar os jovens para desenvolverem habilidades de
como lidar com recursos financeiros é contribuir para a administração de suas finanças e, sobretudo, direcioná-los ao equilíbrio de como evitar impulsos imediatistas.
O propósito do projeto é criar cenários para que os alunos reflitam e vivenciem
como lidar com o consumo consciente e saudável.
RITO DE PASSAGEM - É uma celebração que marca a passagem dos alu-

nos do 5ª ano EFI para o 6º ano EFII. Essa cerimônia, mais do que representar
uma transição particular para o aluno, visa acolher as ansiedades, expectativas e
dúvidas quanto à nova fase que o aguarda. Essa passagem é comemorada com
entusiasmo e de modo acolhedor, a fim de que o aluno se sinta confiante de um
futuro repleto de novas conquistas e descobertas.
VIA EM AÇÃO - Projeto de um game social eletrônico (aplicativo) que engaja

alunos e famílias para ações voluntárias, sociais e sustentáveis. O aplicativo permite que ações como doar sangue, plantar uma árvore ou visitar um asilo sejam
registradas, validadas, contabilizadas e compartilhadas nas redes sociais.
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