
De braços abertos para multiplicar,
Vem para o Gardner,

dia como, principalmente, na educação. Seja ela presencial ou a 

distância ou uma combinação das duas formas, a qual chamamos 

de ensino híbrido. 

busca pela excelência educacional. Temos estrutura completa, 

professores motivados e constantemente capacitados e 

seguimos rigorosamente todos os protocolos de segurança.

e dedicação, multiplicando soluções para os diferentes 

Vem para o Gardner.



No Colégio Gardner, no segmento da Educação Infantil, estimulamos 

nossos alunos a desenvolver suas habilidades motoras, cognitivas e afetivas. 

Com uma variedade de atividades lúdicas, materiais interativos e didática 

inovadora, oferecemos todas as condições e o que há de mais moderno para 

No Ensino Fundamental I, 1º ao 5º ano, os alunos do Colégio Gardner são 

incentivados a desenvolver as múltiplas inteligências, através de conteúdos 

teóricos, atividades lúdicas e inovadoras, recursos tecnológicos, além disso, 

buscam desenvolver nos alunos, o senso crítico e a capacidade de enfrentar 

e solucionar dilemas relacionados à realidade atual.

Educação Infantil

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano

No Ensino Fundamental II, 6º ao 9º ano, priorizamos a continuidade do trabalho 

desenvolvido nos anos anteriores, estimulando cada vez mais diferentes 

correntes do pensamento crítico nas diversas áreas do conhecimento. 

Acreditamos que nesse segmento é essencial reforçar valores para a formação 

de nossos alunos, tais como: ética, cidadania, cuidado com o meio ambiente e 

respeito à pluralidade cultural, de gênero e de ideias.
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Nossos Parceiros:



O Colégio Gardner oferece um sistema educacional completo. O sistema 

COC de ensino alia pioneirismo em tecnologia, inovação e qualidade 

proporcionando um ensino multiconectado que 

Sistema COC de Ensino.
Desenvolvimento de forma plena e completa.

Escola da Inteligência. 
Emocional fortalecido dentro e fora da escola.

Um programa educacional que objetiva desenvolver a educação socioemocional 

no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria de Inteligência Multifocal  elaborada 

pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove por meio da educação das emo-

ções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizado, redução da indis-

ciplina, aprimoramento das relações interpessoais e aumento da participação 

familiar na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos, professores, 

estar psíquico. Atualmente o programa é utilizado com mais de 200 

mil alunos em escolas de todo o país.



Todas as áreas do 

conhecimento trabalhadas de 

forma inteligente e envolvente, 

tornaram o ensino a distância 

uma ferramenta poderosa, 

natural e divertida. Cada 

aula, um momento único 

e inesquecível.

Contempla a forma remota ou presencial,

observando a legislação do ensino.

Um aprendizado muito rico, que 

mescla tecnologia com um toque 

humanizado, e que nos deixou muito 

satisfeitos com o amadurecimento, 

a aceitação e efetividade dessa 

modalidade de ensino. Sentimos a 

evolução da escola dentro dos lares 

de nossos alunos graças às atividades 

dinâmicas de nossos professores. O 

Gardner está totalmente preparado 

para oferecer tanto ensino presencial, 

totalmente seguro e de qualidade

e transformador.

Multi disciplinas 
virtuais inspiradoras.

O projeto político
do Colégio Gardner.



Trabalhar as emoções é uma ciência que requer 

cuidados diários. O medo, a insegurança, a tristeza 

e a alegria devem nossos alunos sejam capazes 

desenvolvendo, assim, sua inteligência 

emocional.

De braços abertos para multiplicar.
Multiplicar soluções para o 
desenvolvimento emocional.



Além dos conteúdos 

trabalhados nas diferentes 

áreas do conhecimento, o 

Colégio Gardner oferece várias 

atividades extracurriculares 

que contribuem para que seu 

saudável e feliz.

Multiplicar atividades. 
(Extracurriculares)



Estar de braços abertos para multiplicar é aprender a escolher 

os caminhos, superar os obstáculos, desviar dos riscos. Assim, 

formamos uma criança para a vida, damos a ela o fundamento 

para que cresça como um ser humano completo.

Estamos de braços abertos para multiplicar cuidados dentro e fora da escola. 

Vivemos momentos complicados e, portanto, o Gardner preparou todos os 

protocolos orientados pelos serviços de saúde para proteger nossos alunos e 

professores. Desde cuidados com a higiene, lavar as mãos constantemente e 

usar álcool gel, até evitar aglomerações e dividir os espaços nas salas de aula 

de forma a manter o distanciamento necessário. O Gardner se preparou para 

Estamos prontos para multiplicar soluções

Multiplicar escolhas nas salas de aula.

Multiplicar cuidados contra a covid.



Multiplicar caminhos.

Acreditamos que a escola ideal aborda todas as 

linguagens de forma interdisciplinar, por isso, nossos 

alunos são estimulados diariamente a desenvolverem suas 

inteligências, habilidades e competências nas diversas áreas 

do conhecimento. Fazer com que cada aluno trilhe um caminho 

seguro e feliz é nosso maior objetivo.



com os protocolos dos órgãos de saúde. 

Acredite, ele terá toda a atenção e dedicação 

de nossa equipe, com garantia de um ensino 

humanizado baseado em valores sólidos e 

acompanhamento individualizado. Terá, ainda, 

um ensino humanizado, com valores sólidos e um 

acompanhamento individualizado em todos os 

momentos. 

Queremos que ele seja muito mais do que um 

tornar-se a pessoa incrível que ele merece ser.

Gardner 2022.
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Obrigado por ter escolhido
 o Colégio Gardner.
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