PROPOSTA PEDAGÓGICA
Diretrizes
O Colégio Expovest entende a educação como um desafio permanente
quanto à formação de pessoas para a vida. A formação intelectual e humana
caminham juntas, e a Escola desenvolve o planejamento pedagógico visando à
aprovação do aluno seja para o Enem ou para vestibulares tradicionais. Além disso,
preocupamo-nos com o despertar dos valores éticos e morais.
A proposta educacional do Expovest está alicerçada na nova lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), formulada a partir da análise das tendências
mais atuais de ensino-aprendizagem. Nosso propósito tem sido buscar como conceito
de educação um conhecimento empírico e lúdico, criando atividades vinculadas ao
cotidiano, as quais estimulem a capacidade criativa do aluno. Esse caminho nos
norteado, haja vista o número de alunos aprovados nos melhores vestibulares do país.

Ensino fundamental (6º ao 9 ano)
No ensino fundamental, o adolescente, além de ter acesso ao conhecimento,
aprende a construí-lo. Por isso, as salas de aula são vistas como espaços privilegiados
de aprendizagem, onde são realizados projetos e resolução de problemas para
desenvolver as competências do discente. Em cada ano dessa etapa, mais de 800
horas/aula estimulam o trabalho interdisciplinar e de contextualização. Esse trabalho
contempla atividades que se identificam com a realidade do aluno, além de ajuda-lo
na disciplina.
O 9º ano tem como característica um projeto incorporado ao ensino médio
propiciando uma transição compatível ao que lhe será ensinado no futuro.

Ensino Médio (1º ao 3º ano)
A proposta pedagógica do ensino médio é uma continuidade dos níveis de
ensino anteriores e tem por finalidade instigar no aluno a compreensão dos
fundamentos científico-tecnológicos e ampliar os conteúdos que envolvem as
mudanças sociais em que estão inseridos. Não bastasse isso, buscamos a formação
integral, aplicando atividades que aprimorem a autonomia intelectual, o raciocínio
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crítico e a formação do indivíduo enquanto cidadão globalizado. Trabalham-se 200
dias letivos em cada série dessa etapa com a carga horária de 1.200 horas/aula.

Atividades pedagógicas
Acompanhamento
As coordenadoras, tanto do ensino fundamental quanto do médio, fazem uma
entrevista com cada aluno antes do período escolar. Através desse contato, elas
buscam identificar as dificuldades dos entrevistados para, durante o ano letivo,
trabalhá-las. Após essa etapa, passa-se aos profissionais do apoio pedagógico o
resultado da entrevista.
O Colégio disponibiliza para cada área do conhecimento (humanas, exatas e
biológicas) um projeto de estudo que contribuirá para execução das atividades dos
alunos. A equipe do apoio pedagógico trabalha, ainda, a fim de orientá-los quanto à
organização do horário de estudos. Acreditamos que esse planejamento norteará,
sobretudo, àqueles que sintam dificuldades em se organizarem.

Preparatório para PAS (UnB) e SAS (UEG)
Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) foi
desenvolvido para avaliar o conhecimento dos alunos ao término de cada série do
ensino médio. A média dessas três notas resulta na classificação. A idéia é estimular
melhorias no ensino médio e favorecer os candidatos.
O Expovest foi o primeiro colégio de Goiânia a focar as atividades do ensino
médio nos conteúdos exigidos pelos PAS. Por isso contempla a lógica, o raciocínio e
a contextualização conforme o programa exigido pela UnB, inclusive quanto aos
conteúdos de Educação Artística e Língua Estrangeira. Aprovar no PAS já se tornou
marca registrada no colégio nos últimos anos.

Plantão de dúvidas
Um desafio que permeia a história do Expovest é a busca por ferramentas
pedagógicas a fim de que o aluno aprenda o conteúdo exigido nos vestibulares. O
plantão para o esclarecimento de duvidas foi criado para alcançar esse objetivo.
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Monitorias
Na escola, as monitorias são trabalhadas por alunos que se dispõem a ajudar
colegas com dificuldades em áreas diversas. Esse recurso visa a um melhor
desempenho do aluno.

Concurso de redação
O colégio faz um trabalho direcionado a concurso de redação sempre que
solicitado. O objetivo desse trabalho é estimular a leitura e a produção de textos nos
alunos.

Feira cultural
Incentivar a pesquisa, a criatividade e a socialização do aluno é a função da
feira cultural e científica. O evento é realizado no mês de outubro com a participação
da comunidade local.

Olimpíadas de física e matemática
Preparam-se os alunos que tenham interesse em participar desse contexto. O Colégio
trabalha com provas e conteúdos direcionados para essas Olimpíadas até próximo à
realização destas. Com isso, nos últimos anos, a Escola tem tido a vitória de ficar entre
os primeiros colocados, tanto na seletiva do Centro-oeste, quanto na nacional

Aula-campo
As aulas práticas são eficazes para envolver e motivar os alunos nas atividades
educativas. Durante o ano letivo, essas atividades são desenvolvidas pelos alunos,
permitindo-lhes a visualização de um contexto socioambiental que vai além das salas
de aula.

Eventos esportivos
O Expovest entende a prática esportiva não só como fonte de saúde física e
mental, mas também como ferramenta pedagógica importante para despertar no
aluno a disciplina e o respeito ao próximo.
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Expovest On-line
O Colégio busca e utiliza novas ferramentas tecnológicas como recurso
pedagógico, sem descuidar, entretanto, dos modismos que, muitas vezes, interferem
negativamente no aprendizado do aluno.

Palestras para os pais
Estas palestras são direcionadas à família, cujos temas refletem a relação com
os filhos, visando harmonizar o relacionamento entre eles.

Programação e robótica
Projeto focado na formação do aluno na área de programação com ênfase ao
desenvolvimento cognitivo e habilidades em raciocínio, bem como sua consolidação
nas múltiplas áreas desse mercado, inclusive a Robótica.

Centro de línguas integrado: Expoenglish
Tem como objetivo propiciar uma formação efetiva da língua inglesa tanto na
grade regular quanto no desempenho para ampliar o conhecimento, inclusive quando
o aluno opta por intercâmbios.

Ensino técnico paralelo ao médio
Em 2016, começamos o curso técnico paralelo à grade regular com o propósito
de o aluno ter opção por uma escolha de sua área de conhecimento que atenda ao
mercado de trabalho.
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