Baseada na brilhante história do artista e na crença de que educar é uma
arte, surgiu a inspiração para o Colégio Rodin. O futuro de cada aluno é
uma obra de valor inestimável. Aqui o ambiente é afetivo e o ensino é
forte, focado no desenvolvimento de habilidades, competências e no
aproveitamento do potencial criativo de cada aluno. Para nós, essas são
as ferramentas capazes de modelar valores, desenhar senso crítico e
desenvolver um olhar inovador, esculpindo, assim, um futuro brilhante.

AUGUSTE RODIN (1840 – 1917) é
conhecido como um dos maiores
escultores de todos os tempos. Aprendeu a
desenhar e a esculpir sozinho, ainda
criança, quando brincava na cozinha de sua
mãe. Aos 15 anos começou a frequentar
uma escola de Artes.
Como tantos outros grandes artistas, a
primeira obra de Rodin, O Homem de Nariz
Quebrado (1864), não foi aceita no Salão de
Paris – o júri considerou sua obra um
esboço, algo inacabado.
Rodin não desistiu e, observando
fragmentos de esculturas clássicas,
percebeu que uma parte de uma obra era
capaz de representar seu todo e, a partir
daí, toda a sua criação foi baseada no
conceito “non finito” (não acabado). Rodin
considerava acabadas suas esculturas
quando essas eram capazes de expressar
plenamente suas ideias.
Seu estilo artístico conseguiu tornar visível
nas esculturas a expressão da alma
humana.

· Respeito ao ser humano
· Olhar individualizado

MISSÃO

NOSSA RAZÃO DE EXISTIR

Auguste Rodin

NO QUE ACREDITAMOS

isto é, quando todos tirarem
prazer do seu trabalho.

VALORES

O mundo não será feliz a
não ser quando todos os
homens tiverem alma de artista,

“Com um ensino forte, em
um
ambiente
afetivo,
oferecemos uma formação
sólida que permite aos
nossos alunos desenvolver
o prazer pelo conhecimento
e alcançar, assim, seu
po t e n c i a l
m á x i m o,
conquistando o controle de
seu futuro.”

(respeito às diferenças)

· Valorização do professor
· Desenvolver o prazer pelo
estudo
· Paixão pelo conhecimento
· Desenvolvimento de
habilidades e competências
humanas
· Criatividade

Para nós, o processo de educar é mais
do que transmitir informações. É
estimular a criatividade, desenvolver
habilidades e competências e, acima de
tudo, cultivar valores. Tais princípios
modelam os diferenciais que tornam o
Colégio Rodin referência educacional na
região.

COMUNICAÇÃO
DIRETA

ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL
CORPO
DOCENTE
DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

Exercida pelo prof. Benedito
Donisete Bueno da Silva,
graduado em Biologia, Psicologia
e Pedagogia, Mestre em
Psicologia pela UNIFESP e MBA
em Trends & Innovation. Com 26
anos de experiência como
professor e há 12 anos atuando
com Diretor e Coordenador
Pedagógico
nas
principais
escolas da região, possui a
experiência e a formação
necessárias para garantir o
cumprimento de nossa missão.

Nossa equipe é constituída
por profissionais com ampla
experiência acadêmica, além
de ser reconhecida por pais e
alunos como fortemente
comprometida
com
a
instituição e as necessidades
de cada aluno.

É composta por profissionais especializados
que, levando em conta cada etapa do
desenvolvimento do estudante, oferecem às
famílias e aos alunos todas as ferramentas
necessárias para o crescimento e
desenvolvimento de suas potencialidades,
proporcionando, assim, a conquista da
responsabilidade
e
da
autonomia,
indispensáveis para a vida adulta.

O acesso em tempo integral à
Direção Pedagógica, ao Serviço
de Orientação Educacional (SOE)
e à Direção Geral, resulta em
um tratamento personalizado,
acolhedor e comprometido com
as necessidades de cada aluno.

Alunos são obras

de arte cujo resultado
não tem limites.

PROPOSTA
PEDAGÓGICA

Criar identidades, desenvolver a
afetividade e a sociabilidade,
promover valores e contribuir para
a cidadania engajada, responsável
e participativa, são alguns dos
princípios que norteiam a ação
educacional do Colégio Rodin,
aplicada a partir dos mais
inovadores métodos pedagógicos
e em consonância com as
necessidades
do
mundo
contemporâneo.
Apostamos em um modelo
pedagógico diferenciado. A matriz
curricular integra, além dos
componentes
curriculares
tradicionais – necessários à
fundamentação teórica e à
formação
do
aluno
–,
componentes inovadores e atuais,
sintonizados com as mudanças
socioculturais vivenciadas pela
sociedade moderna.

Destacam-se:
· Ciência Aplicada ao Cotidiano
(6º ano do EF à 2ª série do EM)
· Empreendedorismo (8º e 9º anos
do EF)
· Atualidades e Século XXI (9º ano
do EF e 2ª série do EM)
· Linguagens e Códigos (8º ano do
EF à 1ª série do EM)
· Arte – Dança (6º ano do EF)
· Arte – Música (7º ano do EF)
· Arte – Teatro (8º ano do EF)
Essas disciplinas proporcionam
novas experiências e vivências, o
que leva a criar um olhar diferenciado
sobre a realidade que cerca o aluno,
tornando o aprendizado mais
contextualizado e desafiador, bem
como o momento da escolha
profissional menos angustiante e
mais seguro.

SISTEMA COC DE ENSINO

SISTEMA DE AVALIAÇÕES
DIFERENCIADO

TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS DE PONTA

Todas as salas de aula da escola sāo equipadas
com Lousas Digitais Inteligentes, permitindo que
o corpo docente elabore aulas diferenciadas e
motivadoras. Além disso, o colégio oferece:
· Livros Eletrônicos – integrando os conteúdos
do material impresso com animações, gráficos
ilustrativos, palavras explicadas e atividades
lúdicas, permitem que os alunos aprendam de
maneira prazerosa, tanto dentro, quanto fora do
ambiente escolar.
· Plantões
de
Dúvidas
On-line –
professores-tutores esclarecem as dúvidas dos
alunos sem que eles precisem sair de suas
casas.
· Biblioteca Digital – centenas de livros e diversos
clássicos da literatura para que nossos alunos e
suas famílias possam ler, copiar e imprimir.

Avaliações semanais estimulam o
desenvolvimento do hábito de
estudo diário, resultando na
melhor assimilação do conteúdo
e, consequentemente, em um
melhor desempenho.

Somado à Coordenação Pedagógica e ao corpo
docente de altíssimo nível, o Colégio Rodin adota o
Sistema COC de Ensino. Com 50 anos de atuação,
o COC unifica vanguarda e inovação por meio de
uma metodologia que é sinônimo de sucesso no
setor educacional brasileiro, ampliando, assim, o
potencial do colégio.
O COC faz parte do maior grupo educacional do
mundo, a PEARSON – sediada em Londres – que,
com 150 anos de história, tem em seu portfólio
marcas tradicionais como: o Jornal Financial Times
e o selo editorial Longman. Também detém o que
há de mais moderno no mundo em tecnologia
educacional.

INFRAESTRUTURA

· Salas

de aula equipadas com:
- Lousas Digitais Inteligentes com sistema
de som integrado e conectadas à Internet
- Climatização

· Biblioteca
· Quadra

com espaço multimídia

coberta poliesportiva

· Sala

de dança

· Sala

de aula ao ar livre

O espírito esboça,

mas é o coração
que modela.

Auguste Rodin

www.colegiorodin.com.br - contato@colegiordin.com.br - +55 19 3392 6008
R. Padre Anchieta, 484 - Indaiatuba/SP - CEP 13.330-340

Ensino Fundamental II
Do 6° ao 9° ano, os alunos têm contato com as
disciplinas que irão criar os alicerces fundamentais
para todas as áreas do conhecimento. Com os

2018
Componentes Curriculares

conteúdos agrupados em torno de Eixos Temáticos,
possibilitando uma contextualização comum aos
vários componentes curriculares e promovendo
interdisciplinaridade, proporcionamos aos nossos
alunos, da maneira mais eficiente e e moderna, o
desenvolvimento das habilidades, competências e
valores imprescindíveis para a construção de um
futuro brilhante.

n° aulas semanais
6º

7º

8º

9º

Língua Portuguesa

3

3

3

3

Redação
Arte

2

2

2

2

Visual

1

1

1

1

Dança

1

-

-

-

Música

-

1

-

-

Teatro

-

-

1

-

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

5

5

5

5

3

3

2

2

3

3

3

3

-

-

1

1

2

2

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

1

2

2

2

2

30

30

30

30

Educação Física
Ciências Físicas e Biológicas
Desenho Geométrico
Matemática
História
Geografia
Filosofia
Língua Inglesa
Empreendedorismo
Ciência Aplicada ao Cotidiano
Educação Ambiental
Língua Espanhola
Linguagens e Códigos
Atualidades e Século XXI
Avaliação Processual e Contínua

PLANTÃO DE DÚVIDAS: On-line

MATERIAL DIDÁTICO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

RECURSOS
DIGITAIS

6º ANO

Apostilas-livro de Teoria + Exercícios
Livro de Inglês
Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês
Livro de Espanhol
Apostila-livro de Desenho Geométrico
Apostilas de Educação Ambiental
Material de Ciência Aplicada ao Cotidiano
1 Bloco de folhas de Redação com 60 folhas
1 Agenda digital e versão impressa
1 Acesso ao Portal COC Educação
(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)
9
1
1
1
1
2

· Livros Eletrônicos
· Biblioteca Digital
· Banco de Resoluções
· Aulas Digitais COC

Sistema trimestral de avaliação, com provas
semanais dissertativas, o que contribui para:
· criação e manutenção do hábito diário de
estudo;
· Identificação prévia de dificuldades
pedagógicas, permitindo ao SOE (Serviço
de de Orientação Educacional) uma
intervenção rápida com o aluno/família;
· evitar o acúmulo de conteúdo;
Os alunos também são avaliados pela Prova
Interdisciplinar que, a partir de um texto ligado
2018 de
a um tema geral, é composta por questões
todas
as disciplinas, relacionadas
de maneira
Componentes Curriculares
nº aulas semanais
direta e indireta.
Terceirão Rodin

Esse mecanismo anual de avaliação cria uma
Língua
Portuguesa
situação
de verificação do domínio das4quatro
Gramática
e
Literatura
grandes competências do ENEM:
Física· dominar a norma culta da Língua
5
Portuguesa;
Química
5
· compreender fenômenos naturais;
Biologia
5
· enfrentar situações-problema;
· construir argumentações consistentes
Matemática
5 e
elaborar
propostas
que
atentem
para
História
4
as questões sociais.
Geografia

de Inglesa
múltipla escolha ao longo do ano letivo,
o
Língua
1

que, além de colocar os alunos em contato
Filosofia/Sociologia
1
com esse importante tipo de avaliação, cria um
Avaliação
2
novo Processual
desafio para eles.
Educação Física*

1

Lingua Espanhola**

1

HORÁRIO:

**Componente curricular opcional.

9
1
1
1
1
3

Apostilas-livro de Teoria + Exercícios
Livro de Inglês
Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês
Livro de Espanhol
Apostila-livro de Desenho Geométrico
Apostilas de Educação Ambiental
Material de Ciência Aplicada ao Cotidiano
1 Bloco de folhas de Redação com 60 folhas
1 Agenda digital
1 Acesso ao Portal COC Educação
(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)

8º ANO
9
1
1
1
1
1
1
1
1

4

Parae oMetodologia
8° e o 9° ano
são realizadas três2provas
Técnica
da Redação

* As aulas de Educação Física acontecem
uma vez por semana,
vespertino.
7h15noàsperíodo
12h45

7º ANO

40

Apostilas-livro de Teoria + Exercícios
Livro de Inglês
Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês
Livro de Espanhol
Apostila-livro de Desenho Geométrico
Material de Ciência Aplicada ao Cotidiano
Apostila de Empreendedorismo
Bloco de folhas de Redação com 60 folhas
Agenda digital
Acesso ao Portal COC Educação
(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)

9º ANO
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Apostilas-livro de Teoria + Exercícios
Livro de Inglês
Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês
Livro de Espanhol
Apostila-livro de Desenho Geométrico
Material de Ciência Aplicada ao Cotidiano
Apostila de Empreendedorismo
Livro de Atualidades
Bloco de folhas de Redação com 60 folhas
Tabela de Química
Agenda digital
Acesso ao Portal COC Educação

(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)

Ensino Médio - 1ª e 2ª séries

O

Ensino

Médio

é

a

etapa

de

amadurecimento; sedimentação dos hábitos
de estudo; preparação para a escolha
profissional e conhecimento do mercado de

2018
Componentes Curriculares

n° aulas semanais
1ª série

2ª série

trabalho, considerando as suas exigências e

Língua Portuguesa
Gramática e Literatura

3

3

necessidades. No Colégio Rodin, o conteúdo

Educação Física*

1

1

do Ensino Médio é trabalhado nas duas

Física

4

4

Química

4

3

Biologia

3

3

Matemática

5

5

Matemática Básica

1

1

História

3

3

Geografia

2

3

Filosofia

1

1

Sociologia

1

1

Língua Inglesa

1

1

Técnica e Metodologia da Redação

2

2

Linguagens e Códigos

1

-

Atualidades e Século XXI

-

1

Ciência Aplicada ao Cotidiano

1

1

Avaliações Processuais

3

3

Orientação Profissional**

-

Língua Espanhola***

1

primeiras séries, para que na 3ª série
(Terceirão Rodin) o aluno seja preparado para
os vestibulares e para o ENEM.

Seu futuro é logo ali.

* As aulas de Educação Física acontecem
uma vez por semana no período vespertino.
** Componente curricular oferecido no 2º semestre.
*** Componente curricular opcional.

37

1

37

38

PLANTÃO
DE DÚVIDAS
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

RECURSOS
DIGITAIS

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
· Mais de 10 horas semanais de
plantões de dúvidas presenciais
· Plantão de dúvidas on-line

· Livros Eletrônicos
· Biblioteca Digital
· Banco de Resoluções
· Aulas Digitais COC
· Curso Pró-ENEM
· Apoio na escolha profissional:
- Centro de Carreiras
- Guia de Universidades On-line

Sistema trimestral de avaliação, com provas
semanais dissertativas (PD), o que contribui
para:
· criação e manutenção do hábito diário de
estudo;
· Identificação prévia de dificuldades
pedagógicas, permitindo ao SOE (Serviço
de de Orientação Educacional) uma
intervenção rápida com o aluno/família;
· evitar o acúmulo de conteúdo;
· familiarização dos estudantes com provas
de segunda fase dos principais vestibulares
do país.
Os alunos também são avaliados pelas
Provas Teste (PT). Esse importante tipo de
avaliação é aplicado nas primeiras fases dos
mais importantes vestibulares do país.
A Prova de Habilidades (PH), inspirada no
ENEM e aplicada trimestralmente, avalia o
domínio de habilidades e compretências
inerentes ao desenvolvimento intelectual e
emocional dos estudantes, e não somente
conteúdo.
Por fim, a Prova Teste de Tarefa (PTT),
aplicada semanalmente, estimula os alunos a
realizarem as tarefas propostas pelos
professores.

· Aconteceu Virou Aula
· Plantão Temático de Geopolítica e
Atualidade
· Plantão Temático de História
· Cine Rodin

MATERIAL DIDÁTICO
1ª SÉRIE

20 Apostilas-livro de Teoria + Exercícios
2 Apostilas-livro de Inglês
Material de ciência Aplicada ao Cotidiano
1 Acesso ao Portal COC Educação
(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)

1 Tabela de Química

1 Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês

2ª SÉRIE

20 Apostilas-livro de Teoria + Exercícios
2 Apostilas-livro de Inglês
Material de ciência Aplicada ao Cotidiano
1 Livro de Atualidades
1 Acesso ao Portal COC Educação
(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)

1 Tabela de Química
1 Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês

HORÁRIO
7h00 às 12h55

Ensino Médio - Terceirão Rodin
Com uma proposta diferenciada de ensino
focada na preparação dos nossos alunos,
tanto para o ENEM, quanto para os
vestibulares mais concorridos do país, todo o
conteúdo do Ensino Médio é revisado e
aprofundado. O ritmo de estudo orientado
pelos Roteiros de Estudos, presentes nos
materiais didáticos, associado aos vários
ciclos de simulados oferecidos ao longo do
ano, conduz o aluno ao ápice de sua
preparação para as provas, momento em
que

precisará

habilidades.

mostrar

todas

as

suas

2018
Componentes Curriculares

n° aulas semanais
Terceirão Rodin

Língua Portuguesa
Gramática e Literatura

4

Física

5

Química

5

Biologia

5

Matemática

5

História

4

Geografia

4

Técnica e Metodologia da Redação

2

Língua Inglesa

1

Filosofia/Sociologia

1

Avaliação Processual

2

Educação Física*

1

Lingua Espanhola **

1

* As aulas de Educação Física acontecem
uma vez por semana, no período vespertino.

40

** Compomente curricular opcional.

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PLANTÃO
DE DÚVIDAS

· Mais de 10 horas semanais de
plantões de dúvidas presenciais
· Plantão de dúvidas on-line

· Laboratório de Redação
· Aconteceu Virou Aula
· Curso de Obras Literárias
· Cine Rodin
· Plantão Temático de Geopolítica e
Atualidades

RECURSOS DIGITAIS

CURSOS OPCIONAIS
· Simulados On-line - o aluno cria simulados
com questões dos principais vestibulares
do país
· Livros Eletrônicos
· Biblioteca Digital
· Banco de Resoluções
· Aulas Digitais COC
· Curso Pró-ENEM
· Apoio na escolha profissional:
- Centro de Carreiras
- Guia de Universidades On-line

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

Sistema trimestral, com quatro tipos de
simulados:
· Simulados COC, nos formatos teste e
dissertativo;
· Simulados Rodin, nos formatos teste
e dissertativo;
· Simulados ENEM;
· Simulados quinzenais Teste Rodin.
São realizados, durante o ano letivo,
42 simulados baseados nos mais
importantes vestibulares do país e no
ENEM, todos com análise de
desempenho.

· Aprofundamentos
· ENEM
· SUPER-REVISÃO
· Linguagem Arquitetônica

REVISÕES
A partir da segunda quinzena de outubro, os
alunos passam por quatro revisões: a
R1 e a R2 - voltadas para as primeiras e as
segundas fases dos vestibulares mais
concorridos do país - e, em janeiro, a
Revisão FUVEST e a Revisão UNICAMP,
ambas voltadas para as segundas fases
desses importantes exames vestibulares.

MATERIAL DIDÁTICO
10 Apostilas-livro de Matemática e Ciências da Natureza
(Teoria + Exercícios)
Matemática (3 setores)
Física (3 setores)
Química (3 setores)
Biologia (3 setores)

10 Apostilas-livro de Linguagens,
Códigos e Ciências Humanas
(Teoria + Exercícios)
Língua Portuguesa (3 setores)
História (2 setores)
Geografia (2 setores)
Filosofia (1 setor)

HORÁRIO

Sociologia (1 setor)

7h00 às 12h55
Para completar a carga horária e
atender a disponibilidade dos
professores, algumas aulas serão
ministradas no período da tarde.

1
2
2
1
1
1

Livro de Resumo
Apostilas-livro de Inglês
Apostilas Revisão
Material de Revisão para 2ª fase da Unicamp
Material de Revisão para 2ª fase da FUVEST
Acesso ao Portal COC Educação
(acesso ao plantão on-line e aulas digitais)

1 Tabela de Química
1 Tabela de verbos regulares e irregulares de Inglês

