
 

 

Ensino Fundamental 

 

Escolha um colégio que está há uma década no município, ofertando ensino de 

qualidade.  

No CEMU os alunos aprendem habilidades e competências necessárias para 

conseguir os melhores resultados, e contam com o apoio de professores e equipe 

pedagógica preparados  e conectados com conteúdos curriculares instigantes e 

atualizados.  

Além da preocupação com o conteúdo formal, nosso projeto pedagógico propõe atividades que 

exercitem a cidadania na prática; desenvolvam a criatividade, o protagonismo , a iniciativa e o 

espírito crítico do aluno. 

 Oferecemos constantes e variadas oportunidades, possibilitando que nossos alunos explorem ao 

máximo seu potencial e construam sua aprendizagem. 

Os alunos do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) utilizam uma coleção de livros didáticos 

que, além das matérias básicas, possuem livros complementares de inglês, caligrafia, tabuada e 

livros paradidáticos. Trabalhamos, bimestralmente,  com apostilas de livros paradidáticos, provas 

contextualizadas e Projetos pedagógicos. Também temos maravilhosos eventos no decorrer de 

todo o ano letivo.  

Os alunos contam com áreas amplas para a prática de atividades físicas e de lazer, parquinho, 

área de festa, quadra com grama sintética, aulas de Jiu Jítsu, Balé, Música, Informática, além de 

aulas de reforço de Português. 

A partir do 2º ano, temos um professor por disciplina, trabalhando de forma  contextualizada. 

Os do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) possuem uma Unidade Escolar só para essa 

etapa, situada na rua Dilermano, 20,  com ambiente amplo, quadra, refeitório, cantina. 

Trabalhamos com Sistema de Ensino e  Projetos pedagógicos. Bimestralmente, fazemos 

simulados e leitura de livros paradidáticos e realizamos  bastantes eventos pedagógicos. 

Nossos Componentes Curriculares vão além das disciplinas regulares e obrigatórias, contendo : 

Informática, Inglês, Práticas de Laboratório (Sala de Laboratório), Ciências, aula de Biologia para 

o 9º ano, aulas de Química e Física desde o 8º ano, Português, Matemática, Desenho 

Geométrico,  Artes, Educação Física, Produção de Texto, História e Geografia.  Aulas de reforço 

de Matemática e Português no contraturno. Possuímos Sistema de Dependência. 

 

Faça-nos uma visita!  


