


Além de oferecer ensino de excelente 
qualidade, infraestrutura de universidade 
e uma formação que visa o 
desenvolvimento afetivo, cognitivo e 
social do seu filho, o Colégio Unifev 
possui uma proposta pedagógica 
contemporânea e inovadora. 

A escola também tem como foco 
trabalhar um conjunto base de soft skills 
(boa comunicação, colaboração, 
equilíbrio emocional e 
flexibilidade/adaptabilidade) para que o 
aluno esteja preparado para os futuros 
desafios e seguro de suas escolhas.

• Professores especializados;
• Brinquedoteca;
• Playground;
• Amplo espaço de recreação;
• Contato direto com a natureza;
• Salas de aula modernas e climatizadas;
• Laboratórios específicos para as aulas práticas;
• Sala de leitura;
• Instalações exclusivas para a Educação Infantil;
• Espaço virtual de aprendizagem (EAD); 
• Complexo Poliesportivo;
• Laboratórios de redação;
• Simulados (Enem/Vestibulares);
• Bibliotecas;
• Projetos de leitura;
• Atividades extras e projetos que estimulam
   o conhecimento e a criatividade;
• Uso da tecnologia em sala de aula e no
   processo avaliatório;
• Apoio integral ao vestibulando e preparo
   para o Enem;
• Olimpíadas do conhecimento;
• Orientação vocacional (Projeto Imersão);
• Futebol, Judô e Natação;
• Segurança;
• Sistema Objetivo para a Educação Infantil,   
   Ensino Fundamental e Médio.

Colégio Unifev, o melhor
e mais completo da região

Pagamento: 12 parcelas ao ano, sem taxa de matrícula.

+ Programa complementar de Inglês e Espanhol.
Informações sobre horários e descontos na Secretaria do Colégio.



Tudo o que
seus filhos
merecem

Único com:
- Estrutura completa;

- Ambiente exclusivo para 
os alunos do Colégio.

Na Educação Infantil, o Colégio Unifev é berço 
de inspiração e aprendizado logo nos primeiros 
anos de vida da criança. O ensino é pautado no 
incentivo das potencialidades, respeitando as 
diferentes dimensões físicas, cognitivas, 
afetivas e etárias de cada estudante. De forma 
lúdica, a autoconfiança, o respeito ao meio 
ambiente e ao próximo são valores que 
recebem atenção especial. Além disso, desde 
cedo, os alunos contam com aulas de Arte, 
Música e Inglês como complemento da matriz 
curricular, bem como projetos de Natação, Judô 
e Futebol.

No Ensino Fundamental, o Colégio Unifev 
está preparado para lidar com as 
transições etária, emocional e intelectual 
pelas quais passam os alunos nessa 
fase. Os recursos didático-pedagógicos 
visam a criatividade, a autonomia e o 
desenvolvimento de habilidades 
fundamentais para o amadurecimento do 
aluno. Aulas motivadoras e interativas 
garantem maior envolvimento com o 
conteúdo e mais proximidade com os 
temas abordados: explorados, 
normalmente, em práticas laboratoriais e 
com o auxílio da tecnologia.

Educação Infantil

Ensino
Fundamental

Brincar / Experimentar / Aprender 

Pesquisar / Fazer / Compartilhar



O novo Ensino Médio será implantado a partir de 2022 de 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O 
Colégio Unifev prepara os alunos para a tomada de 
decisões e o enfrentamento de desafios, como o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares. Diante 
de uma diversificada matriz curricular, professores titulados 
(especialistas, mestres e doutores) proporcionam aos 
estudantes uma completa e inovadora experiência 
educacional, ampliada por meio das tecnologias da 
informação e da comunicação, empregadas como suporte 
da aprendizagem.

Ensino Médio
Analisar / Criticar / Transformar 

17 3405.9990

colegiounifev@fev.edu.br
unifev.edu.br/colegio

Cidade Universitária
Av. Nasser Marão, 3069
Pq. Industrial I
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MATRÍCULAS ABERTAS

https://wa.me/551734059990
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