
Nossa Missão

Formar um Ser Humano para exercer sua cidadania com competência e liderança para a Paz.

Nossos Valores

Formação integral dos alunos; atualização constante; relações interpessoais pautadas nos princípios democráticos; compromisso de 
todos com o Projeto Educativo.
 
Nossos Princípios

• O compromisso do Colégio Jardim das Nações é de informar (construção do conhecimento) e formar ( ensinar a conviver);
• O diálogo deve ser a forma de resolver os conflitos e a confiança, a base das relações;
• Compromisso com o desenvolvimento de todos - alunos e funcionários. Todos devem participar do programa de formação/ treinamento, 
estudar e ler sempre;
• O Projeto Educativo deve ser conhecido e compartilhado por todos os funcionários da instituição para garantir a coerência do trabalho.

Regras

As regras de convivência de uma comunidade viabilizam a consecução dos objetivos comuns a serem alcançados. Cabe a elas a definição 
dos contratos a serem assumidos pelos envolvidos. Como escola, estabelecemos regras e limites visando criar condições favoráveis ao 
cumprimento do papel que nos é próprio: transmitir, com qualidade, os conhecimentos adquiridos pela Humanidade e ensinar a conviver 
no espaço público e coletivo.

Objetivos do Ensino Médio

• Levar os alunos a aprenderem conteúdos cientificamente comprovados, fazendo uso deles através do desenvolvimento de competên-
cias e habilidades;
• Ensinar os alunos a aprenderem e a comprometerem-se com a permanente aprendizagem;
• Acompanhar  os alunos, levando em conta as características e demandas da adolescência;
• Dar condições e segurança aos alunos para o acesso à Universidade e à profissão de sua escolha.



Propostas Pedagógicas e a Nossa Proposta

Conceituar propostas pedagógicas nos impõe reflexões sobre as finalidades da Educação, a 
função social da Escola e sobre o tipo de desenvolvimento cognitivo e ético que se espera 
desenvolver nos alunos.
Uma escola “conteudista”, amparada em aspectos competitivos, na disciplina rígida e na 
exclusão, tem uma necessidade menos urgente em definir-se ou explicitar sua proposta 
pedagógica, afinal, ampara-se no imaginário social de competição e exclusão, em conceitos 
escolares há muitos anos estabelecidos e aceitos como se fossem consensuais e adequados. 

Infelizmente a nossa sociedade estimula processos de exclusão, mas isso é algo a que devemos nos opor e pelo qual devemos trabalhar  
para minimizar, não reforçar. Em outras palavras, é inevitável que em nosso processo de formação e inclusão social passemos por funis, 
mas podemos optar por alargar esses gargalos. Não existe lugar para todos nas universidades públicas, mas há muitas possibilidades 
de se formar cidadãos para serem profissionais bem realizados em muitas profissões e atividades, sejam tecnológicas, artísticas, admin-
istrativas, empreendedoras, etc.
O Colégio Jardim das Nações tem a coragem de se colocar como uma escola inclusiva, buscando os melhores resultados para os nossos 
alunos, não para a escola. Isso significa criar oportunidades para que cada aluno descubra e desenvolva o seu potencial obtendo os 
melhores resultados de forma diversificada de acordo com suas possibilidades; algo diferente do processo de exclusão que funciona 
apenas para alguns e para a escola que mostra apenas os melhores resultados facilmente medidos por aprovação em concursos por 
exemplo.

Chamamos a isso de Escola Educativa que pode ser traduzida através dos seguintes 
atributos: acolhedora, exigente e desafiadora; centrada em atividades que desenvolvam a 
autonomia moral e intelectual dos seus alunos. Acolhedora quando estimula a diversidade 
e recebe alunos com necessidades educacionais especiais, colocando-os no espaço da 
interação e incentivando o desenvolvimento coletivo; quando reconhece as dificuldades 
individuais na aprendizagem dos conteúdos relacionados ao conhecimento e à interação 
social e ajuda os alunos a superá-las.
Exigente e Desafiadora para todos, respeitando as possibilidades de cada um, inclusive 
daqueles alunos que possuem facilidades cognitivas e emocionais favoráveis ao apren-
dizado. 

Desses e para esses, exigimos e oferecemos condições de desenvolvimento para bons resultados, que podem ser medidos nos vestibu-
lares. Apresentamos também oportunidades de desenvolvimento de aspectos competitivos sem esquecer as habilidades cooperativas e 
trabalhos em equipes, fundamentais para o sucesso não só profissional, mas na vida como um todo.
Se por um lado temos a coragem de nos colocar como uma Escola Educativa, devemos também para ser responsáveis em reconhecer 
a dificuldade de ser efetivamente aquilo que pretendemos. É mais fácil formar para excluir do que incluir, uniformizar do que diversificar. 



Contudo, aceitamos o desafio e trabalhamos com Pedagogia de Projetos na qual os alunos, desde a primeira série do Ensino Médio, 
envolvem-se na solução de problemas reais com autonomia e assumem desafios acompanhados de perto por seus orientadores -  os 
professores. Desenvolvemos diversas estratégias nas aulas e fora dos horários da grade para atender às demandas dos vestibulares.  
Trabalhamos a partir de um conceito arrojado de Laboratório voltado para a investigação, não para a reprodução de experimentos.
Enfim, convidamos nossos alunos para uma aventura responsável e estimulante. No final, sabemos que estarão aptos para fazer muito 
mais do que lhes foi estabelecido. Eles deverão passar por um processo de descoberta de si mesmos e de desenvolvimento pessoal que 
os levará à realização de seus sonhos pessoais e profissionais. 

Concurso de bolsa de estudo e política de concessão de descontos

Há dois anos o CJN realiza o Concurso de Bolsas de Estudo para alunos interessados em uma vaga em nosso Ensino Médio. São ofereci-
das bolsas de até 100% para alunos oriundos da rede pública de ensino e bolsas de 15% a 50% para alunos da rede privada.
Para os alunos que já estudam no CJN (9º ano, 1ª e 2ª séries) também são concedidas bolsas de estudos de até 70%, para aqueles que 
obtêm aproveitamento escolar com média global mínima 8,0.

GRADE SEMANAL DE AULAS

1ª série
Áreas do Conhecimento

Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias

Matemática e suas Tecno-
logias

Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias

Frentes de disciplinas
Gramática

Redação
Literatura

Interpretação Textual
Língua Estrangeira - Inglês

Álgebra
Trigonometria

Física
Química

Biologia 1
Biologia 2
História

Sociologia

Aulas por semana
2

2
2
1
2
2
2
4
3

2
2
2
2
1
1

Atividades obrigatórias: 2 h/a semanais de Projetos, 2 h/a semanais Educação Física, 1 h/a de Orientação Profissional, 1 h/a Prova Sema-
nal
Atividades opcionais: 8 h/a semanais de Plantões de dúvidas semanais, 2 h/a semanais de Oficina de Teatro, 2 h/a semanais de prepa-
ração para provas de proficiência em Espanhol (DELE).



Áreas do Conhecimento

Linguagens, Códigos e suas Tecno-
logias

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias

Frentes de disciplinas
Gramática e Interpretação 

Textual
Redação
Literatura

Língua Estrangeira - Inglês
Matemática

Física
Química
Biologia
História

Sociologia

Aulas por semana

2
2
2
2
5
4
4
4
3

2
1
1

2ª série

Atividades obrigatórias: 2 h/a semanais de Projetos, 2 h/a semanais Educação Física, 1 h/a semanal de Orientação Profissional, 1 h/a de 
Prova Semanal

Atividades opcionais: 8 h/a semanais de Plantões de dúvidas semanais, 2 h/a semanais de Oficina de Teatro, 3 h/a de Cursos Avançados 
de Química, Física e Matemática, 2 h/a semanais de preparação para provas de proficiência em Espanhol (DELE)

3ª série
Áreas do Conhecimento

Linguagens, Códigos e suas Tecno-
logias

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias

Frentes de disciplinas
Gramática e Interpretação 

Textual
Redação
Literatura

Língua Estrangeira - Inglês
Matemática

Física
Química
Biologia
História

Sociologia

Aulas por semana

2
2
2
2
5
4
4
4
3

2
1
1



Atividades opcionais: 8 h/a semanais de Plantões de dúvidas semanais, 2 h/a semanais de Orientação Profissional, 2 h/a semanais de 
Oficina de Teatro, 6 h/a de Cursos Avançados de Química, Física e Matemática, 2 h/a semanais Educação Física, 2 h/a semanais de 
preparação para provas de proficiência em Espanhol (DELE)

PROJETO VESTIBULAR

Todo trabalho desenvolvido ao longo do Ensino Básico em nossa escola tem como ponto principal a preparação do aluno para ganhar o 
mundo! Um dos momentos mais difíceis, desafiadores e bonitos da formação do aluno.  O desafio é grande, envolvendo desde a escolha 
da profissão, passando pela preparação para enfrentar os melhores vestibulares, chegando à autonomia para enfrentar a vida longe de 
casa e os desafios do nível superior em diante.
Nossa estrutura conta com aulas de aprofundamentos na grade, cursos avançados, com plantões de dúvidas, simulados, projeto de orien-
tação profissional, revisões para vestibulares, orientação sobre universidades e profissões com apoio para logística de inscrições e deslo-
camento para os vestibulares mais procurados e também com esclarecimentos sobre o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o SISU 
(Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal).

Para entender melhor cada parte do projeto:

Material Didático – Após um criterioso processo de avaliação de diversos sistemas de ensino, nosso grupo de professores, coordenação 
e direção decidiu adotar a partir de 2015 o material didático e outros recursos de apoio do Sistema de Ensino Ari de Sá (SAS).  O SAS 
aparece no mercado educacional brasileiro como um dos sistemas de ensino mais reconhecidos pela excelência no desenvolvimento de 
materiais e recursos didáticos, o que tem colaborado para que as escolas que o adotam se destaquem por aprovações em exames de 
admissão de instituições públicas e privadas de alta concorrência e excelentes resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Esse material é periodicamente renovado e consta de apostilas bimestrais com o conteúdo programático, exercícios para classe e 
exercícios para casa visando à revisão diária dos assuntos estudados. Oferece ainda para alunos e professores recursos tecnológicos 
importantes como o Portal SAS, no qual são encontrados softwares, simulados on-line, aulas digitais e outras ferramentas que incremen-
tam o aprendizado.
O aluno adquire esse material na boutique do Colégio, no início do ano.
Cursos Avançados -  oferecemos, aos alunos que estejam se empenhando para conseguir bons resultados nos vestibulares e no Enem, 
cursos avançados de Matemática, Física e Química, como recursos extras para garantir que alcancem seus objetivos. Os cursos aconte-
cem semanalmente, alguns alunos são convidados a participar das aulas dos cursos.

Aulas de aprofundamento – O aluno participa das aulas obrigatórias de aprofundamento previstas na grade, nas quais os professores 
trabalham conceitos mais complexos e exercícios mais elaborados sobre diversos conteúdos. Os aprofundamentos acontecem semanal-
mente.

Plantões de dúvidas – Ao longo das três séries do Ensino Médio, o aluno realiza grande número de exercícios de todas as disciplinas. Nos 
plantões o professor auxilia o aluno a resolver dúvidas específicas do conteúdo que está estudando ou questões relacionadas a avaliações 
internas e externas. Os plantões são semanais e de praticamente todas as disciplinas.



OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Comunicação com alunos e famílias – A Coordenadora do Ensino Médio é quem primeiro estabelece relação, estreitando vínculo com 
alunos e famílias, visando ao bom desenvolvimento do estudante na escola. No início de cada ano, todos os alunos recebem um exemplar 
atualizado do Manual do Aluno, no qual a escola comunica seus valores, regras e sua forma de funcionamento para que os alunos se 
situem como participantes desta instituição.
Prioritariamente nossa relação é mais direta com os alunos, o principal interessado em seu próprio aproveitamento. Chamamos as 
famílias para tratar de questões mais complexas e que necessitam de uma ação em parceria.

Através do nosso site www.jardimdasnacoes.com.br é possível obter informações sobre cronogramas e eventos do Ensino Médio, gabari-
tos de Simulados e Testões, textos detalhados sobre nossa proposta de trabalho. Pais e alunos podem ter acesso aos resultados bimes-
trais através do boletim on-line mediante uso de senha individual, fornecida pela secretaria escolar.
 A comunicação também pode se dar através de e-mails, bilhetes que são enviados para casa via correio, pelo Guia mensal on-line, pelas 
reuniões de pais e entrevistas marcadas pela Coordenação ou solicitadas pelos alunos e/ou pais. Visite também o Facebook do CJN.

Material escolar, uniforme e lanche - O custo do material não está incluído nas mensalidades. As apostilas podem ser adquiridas na 
boutique da escola, que fica na quadra poliesportiva.
O uso de uniforme no Ensino Médio é obrigatório para toda e qualquer atividade escolar (camiseta e agasalho). O uniforme também é 
exigido para a prática de Educação Física (camiseta, shorts da escola e tênis).
Temos uma cantina que funciona no intervalo de aulas da manhã e também no período da tarde, que oferece opções variadas de lanche.

Matrícula e mensalidade - Os valores da matrícula e das mensalidades são coerentes com os praticados no mercado e com os serviços 
que oferecemos. Mais informações poderão ser tomadas na secretaria do Colégio, que funciona das 7h 30 às 17h 30, de segunda a 
sexta- feira.

Segurança - Contamos com porteiro permanentemente controlando fluxo de alunos, pais e visitantes dentro da escola. Oferecemos ainda 
o serviço de seguranças na área externa da escola, atentos a qualquer eventualidade que possa acontecer nas imediações do Colégio e 
garantindo a ordem.

O Colégio Jardim das Nações oferece ainda Seguro de Vida e Acidentes Pessoais que cobre acidentes com alunos dentro da escola.



Simulados – Provas compostas de questões, retiradas de diferentes vestibulares e Enem. Da 
primeira à terceira série do Ensino Médio, o aluno faz simulados que testam seus conheci-
mentos e ensinam a administrar o tempo de realização de diferentes provas.

Orientação profissional – O Programa de Orientação Profissional tem início na primeira e é 
finalizado na terceira série do Ensino Médio. O trabalho é supervisionado por psicólogas.

1ª etapa: “Croqui” – Construção de Projeto de Vida com as 1ª e 2ª séries do EM. Não é fácil, 
para a maioria dos adolescentes, transformar seus sonhos em planos; abstrair-se do 
presente e vislumbrar um futuro real. É preciso encorajá-los e ensiná-los COMO fazê-lo.

Pensando nisso desenvolvemos, no Ensino Médio, o “Projeto Croqui”, com as 1ª e 2ª séries. Um “croqui” é um esboço, um projeto de 
construção; daí a escolha do nome. 
O objetivo do trabalho é ajudar os alunos a construir um Projeto de Vida, visando principalmente a um futuro direcionamento profissional. 
Partimos do autoconhecimento individual e do conhecimento sobre as questões da adolescência para que eles definam metas individuais 
e grupais e para que tracem seu próprio planejamento para atingi-las, lançando mão de todo o seu potencial de habilidades e qualidades. 

2ª etapa: Orientação Profissional – Escolha Profissional  3ª séries (de fevereiro até 
agosto)
Acreditamos que a profissão, escolhida com consciência e exercida com competência e 
prazer, colabora para a formação de cidadão participativo, atuante na sociedade.
O trabalho, nesta etapa, consistirá no levantamento do perfil profissional de cada aluno, 
através de testes psicológicos específicos e no conhecimento das profissões cadastra-
das no país; serão feitas visitas técnicas a locais de trabalho.
Na 3ª série, os alunos podem pleitear uma vaga na Monitoria de Orientação Profissional 
cujos objetivos são: envolver e qualificar os alunos, para que aprendam como se desen-
volve um projeto, o que é necessário para sua realização e desenvolvam atributos de 
liderança para o trabalho e responsabilidade pelas atribuições que lhe forem conferidas. 
Os monitores recebem certificado, ao final do projeto.

São realizados testes que direcionam a escolha profissional, são feitas entrevistas com vários profissionais que discutem com os alunos 
sobre mercado de trabalho, desafios da vida acadêmica, características e peculiaridades de cada profissão e possibilidades de atuação.

Coordenação de Área – O coordenador está à disposição de alunos e pais para orientar sobre vestibulares seriados ou não, ENEM, SiSU, 
universidades e desejem, provas, notas de corte e outros dados a que possam ser levantados e sobre os quais pais e alunos tenham 
curiosidade ou dúvidas, orientações de estudo mais dirigido visando esta ou aquela prova.



A coordenação disponibiliza regularmente nos murais do Colégio informações sobre todos os vestibulares do país: cronogramas de 
inscrição e de provas, valores e até mesmo ajuda na realização de inscrições em universidades distantes que não tenham inscrições pela 
Internet, através de empresa terceirizada (Selevip). Nos casos em que o aluno manifesta interesse em visitar universidades, são agenda-
das visitas para pequenos grupos. Há excursões para eventos como feiras de profissões e também para a UNICAMP (UPA – Unicamp de 
Portas Abertas).
No final do primeiro semestre da terceira série, os alunos são convidados a prestar um vestibular de meio de ano como “treineiros”. A 
escola prepara toda logística de deslocamento e os alunos podem vivenciar, simular o processo de um grande vestibular.
No final da terceira série, a coordenação pode organizar viagens às primeiras fases de dois grandes vestibulares do Estado: UNESP e 
UNICAMP. Essas viagens contam com toda a logística de preparação de roteiro, alimentação e deslocamento. Para esses vestibulares e 
para o ENEM, os alunos da segunda série são convidados a prestar como “treineiros”. Um procedimento interessante e recomendável 
para que os alunos comecem a desenvolver o hábito de fazer provas de vestibulares.
Ao longo do ano os alunos são orientados a como usar o SiSU (Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal) para as universidades 
que utilizam apenas o ENEM como instrumento de seleção.

Em 2015 o CJN realizou a 1ª Feira de Universidades e trouxe para dentro do Colégio as melhores universidades da região e do país com 
estandes, palestras e oficinas para que nossos alunos, e também os da comunidade, pudessem ter acesso a informações importantes 
sobre cursos e instituições públicas e privadas, seus processos seletivos e tirar suas dúvidas, visando preparar para a escolha profissio-
nal.

Nosso maior orgulho é preparar e apoiar o aluno para depois comemorar com ele a tão esperada APROVAÇÃO!

PARCERIA COM UNIVERSIDADE AMERICANA - SSU American Southern University 

 Em 2011 o Colégio Jardim das Nações firmou parceria com a Universidade Ameri-
cana SSU – American Southern University . Essa parceria proporcionará aos 
alunos da primeira série do Ensino Médio a realização de um curso de Inglês nos 
EUA com duração de 15 dias. O estudante arcará apenas com despesas de trans-
porte, ficando o intercâmbio (curso intensivo de Inglês), a hospedagem, o acom-
panhamento em tempo integral de professores e staff da SSU e passeios de estudo 
do meio, por conta do convênio. Essa vivência internacional, visa ao domínio do 
idioma inglês, indispensável para a compreensão de um mundo cada vez mais 
globalizado.  

O programa propõe a constante exposição do aluno ao idioma como estratégia eficiente de aprendizagem, aulas expositivas divididas em 
níveis de conhecimento, simulações de situações cotidianas e o programa se complementa com a imersão nos Estados Unidos.
Essa parceria beneficia também os alunos que estão finalizando o Ensino Médio e pretendem fazer curso de Inglês no exterior, ou até 
mesmo cursar uma universidade americana. Toda logística é facilitada e viabilizada pela SSU.


