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Um pouco da trajetória 
do Colégio Ação1

1993

2000

2010

1996

2003

2013

Experientes profissionais fundaram, no bairro do 
Méier, a primeira unidade da rede Ação1. O foco 
do trabalho era a preparação de alunos para os 
Vestibulares das principais Universidades.

O resultado foi tão satisfatório que atendemos 
à demanda dos pais e formamos as primeiras 
turmas de Ensino Médio. Neste mesmo ano, 
inauguramos nossa segunda unidade, na Taquara, 
em Jacarepaguá.

Em 2003, mais uma inauguração: nossa unidade 
Mananciais, em sede própria, no bairro de 
Jacarepaguá.

Após muito estudo e planejamento, viabilizamos 
um trabalho sério, organizado e inovador que 
foi inaugurado em 2013, com a formação das 
primeiras turmas de Fundamental I na unidade 
Mananciais.

Novos passos foram dados: a expansão do trabalho 
para o Ensino Fundamental II e a inauguração de 
nossa terceira unidade, em Cascadura. Um orgulho 
saber que muitos de nossos primeiros alunos 
de 6º ano, hoje, estão formados pelas melhores 
universidades do Rio de Janeiro.

Desde 2010, atendendo a um desejo antigo de 
nossos pais, começamos a planejar nossa atuação 
no Ensino Fundamental I.

QUANDO TUDO COMEÇOU

CHEGA O ENSINO MÉDIO

CHEGA O FUNDAMENTAL II

INAUGURA-SE A 4ª UNIDADE

NOVA EXPANSÃO

QUALIDADE COMPROVADA!
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Sobre nós

Contribuir de forma efetiva na construção da cidadania de nossos alu-
nos, oferecendo as condições adequadas para a apropriação dos co-

nhecimentos indispensáveis nesse processo: procedimentos, conceitos, 
atitudes e valores.

O Ação1 é uma escola moderna que não abandonou antigos e impor-
tantes conceitos. A produção de conhecimento em sala de aula está 

aliada à difusão de valores fundamentais para a formação de cidadãos 
plenos, como: ética, solidariedade, responsabilidade e disciplina.

NOSSA MISSÃO

PRESSUPOSTOS BÁSICOS
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Metodologia com Qualidade 
Absoluta de Ensino

A rede Ação1 de ensino possui mais de 100 
profissionais ligados à educação e traba-

lhando para o melhor aproveitamento de cada 
aluno. Por isso, formamos cinco coordenações 
pedagógicas voltadas para cada segmento de 
ensino em que atuamos: Fundamental I e II, 
Médio, Vestibular e Educação para Jovens e 
Adultos. As coordenações realizam encontros 
sistemáticos e definem estratégias importan-
tes para o constante aprimoramento da Quali-
dade de Ensino Ação1.

Elaborado e discutido por uma equipe de profissionais qualificados, 
o Ação1 possui um calendário detalhado para todo o ano letivo.

Desta maneira, os alunos e responsáveis sabem previamente a 
respeito de todos os eventos e atividades escolares programados 
para o mais perfeito desenvolvimento e aproveitamento das 
atividades pedagógicas da escola.

Afinal, sabemos que “nenhum vento sobra a favor de quem não 
sabe para qual lugar ir”. Aqui, nós sabemos nossos objetivos e 
planejamos a forma de alcançá-los!

COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS

PLANEJAMENTO CRITERIOSO

Com planejamento, preparação, coordenação 
e avaliações constantes dos processos educa-
cionais, cada um de nossos alunos tem a cer-
teza de receber o que há de melhor em seu 
processo de aprendizagem significativa.

Afinal, todas as mentes estão voltadas ao cres-
cimento e à formação de cada aluno, visto e 
observado enquanto pertencente a um grupo, 
mas, também, diante de suas características 
pessoais.
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As coordenações, em conjunto com a equipe de professores, 
elaboram os planejamentos de aula para o ano letivo de 

forma a atender as orientações pertinentes aos conteúdos 
básicos propostos para cada disciplina pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB).

Promovemos a discussão de artigos e notícias em sala de aula, 
o que desperta em cada aluno a capacidade de promover uma 
análise crítica responsável a respeito de temas de interesse 
social, econômico, cultural e político.

Áreas como Meio Ambiente, Diversidade e Saúde são 
destacadas em nosso currículo.  No mesmo sentido, projetos a 
respeito de temas polêmicos e atuais possuem espaço especial 
em nossa escola, através de debates de filmes, exposições ou 
projetos de impacto na mídia.

Toda essa preparação encontra respaldo em sala de aula com 
professores qualificados e orientados ao desenvolvimento 

máximo de cada aluno. O trabalho é desenvolvido com afeto e 
respeito à realidade de cada discente. 

São promovidas reuniões periódicas entre os diversos 
professores para troca de informações, aprimoramento do 
trabalho e busca de novas metodologias que dinamizem as 
aulas e promovam a interação dos alunos.

Investir em professores do mais alto gabarito, acompanhados 
de orientação pedagógica clara e objetiva, é a garantia da 
melhor formação de nossos alunos.

A partir de 2015, após pesquisa junto a nossos alunos, passa 
a fazer parte do critério de avaliação nas turmas de ensino 
médio, simulados focados no exame de qualificação da UERJ e 
ENEM, permitindo maior preparo e adaptação às futuras provas 
de vestibular.

CONTEÚDOS ABRANGENTES

AULAS DINÂMICAS COM A MELHOR EQUIPE
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O processo de aprendizagem e formação 
dos alunos não se realiza apenas no 

ambiente escolar. A transmissão de conhe-
cimentos, valores e atitudes ocorre a todo 
tempo e em todos os grupos sociais em que 
o aluno encontrar-se inserido.

Neste sentido, o grupo familiar é o mais rele-
vante para o aluno. A parceira entre respon-
sáveis e escola é, portanto, da maior impor-
tância para a formação de cada aluno.

Avaliar é um processo fundamental na rela-
ção ensino-aprendizagem e os instrumen-
tos de avaliação servem para aferir o grau 
de desenvolvimento de cada aluno, buscan-
do o aperfeiçoamento de sua aprendizagem 
significativa. Nossas avaliações favorecem a 
contextualização e a interdisciplinaridade, 
dentro das mais modernas e precisas meto-
dologias.

Por isso, nossos alunos são submetidos a 
dois conjuntos de avaliações por bimestre: o 
primeiro é realizado ao longo de 4 semanas, 

ENCONTROS SISTEMÁTICOS COM OS RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÕES INTELIGENTES

O Ação1 estimula e investe nesta parceria pro-
movendo encontros gerais com os responsáveis, 
assim como, entrevistas individuais sempre que 
necessário.

Cada um desses encontros é fundamental para 
a uniformização de abordagens, orientações pe-
dagógicas e, especialmente, para que o colégio 
possa conhecer a realidade de seus alunos, seus 
questionamentos e fases de dificuldade que 
possam estar atravessando em suas vidas, o que 
pode afetar seu processo de aprendizado signi-
ficativo.

busca estimular o hábito de estudo e levanta 
possíveis defasagens no processo de aprendi-
zagem que permitam intervenções imediatas 
para correção de rumos; o segundo é realizado 
na última semana do bimestre a partir de 2015.

Estimulamos, a todo tempo, que cada aluno 
faça seu planejamento, busque a máxima orga-
nização e disciplina. São itens essenciais para 
seu sucesso na fase escolar e no percurso de 
sua vida adulta.
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Produção artística e cultural

Considerado o mais tradicional evento do 
Ação1, a Feira da Cultura é elaborada a par-

tir de um tema central. Os alunos são divididos 
em grupos e recebem um subtema que deverá 
ser pesquisado, analisado e, a partir daí, apre-
sentado pelo grupo na feira.

Desta forma, o conjunto de trabalhos apre-
sentados pelos grupos de alunos é uma visão 
densa e multifacetada da temática proposta, 
levando ao aprofundamento do tema central e 
à ampliação de seus próprios horizontes.

FEIRA DA CULTURA

Além de estimular a produção do conheci-
mento pelos próprios alunos com a orientação 
de um professor, a feira estimula o sentimento 
de pertencimento ao grupo, o respeito ao pró-
ximo e a solidariedade: valores fundamentais 
para a formação de cidadãos plenos.

Em 2015, realizaremos nossa 21ª edição da 
Feira da Cultura.
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Evento realizado no primeiro semestre do 
ano letivo que busca estimular a criati-

vidade dos alunos através da produção de 
textos e imagens e da expressão plástica e 
corporal.

A arte contribui para aprimorar a percepção 
do aluno em relação ao mundo que o cerca. 
A partir de um tema gerador, estimulamos a 
produção artística de nossos alunos, levan-

do-os a refletir sobre sua própria realidade. 
Uma grande festividade marca a culminância 
do evento na unidade Mananciais. Profes-
sores, funcionários, alunos, responsáveis e 
convidados podem apreciar os trabalhos dos 
alunos e assistir a cerimônia de premiação 
das melhores produções segundo um júri da 
rede Ação1.

FESTIVAL CRIAÇÃO
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Espírito de equipe,
tradição e lazer

Com uma programação bastante diversifi-
cada, a Festa Julina marca o encerramen-

to do primeiro semestre na rede Ação1.

Shows, barracas de comidas típicas e diver-
sas atrações diferenciadas acontecem nesta 
comemoração para pais, alunos, amigos, pro-
fessores e funcionários.

FESTA JULINA

O destaque da festa é a apresentação das 
quadrilhas de alunos. Cada unidade faz uma 
apresentação para o público e transmite sua 
mensagem de acordo com a tradição da festa 
e com o tema gerador do ano letivo.
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Projetos Especiais

O Fixação foi elaborado para estimular a 
disciplina constante de estudos junto a cada 
aluno. São aulas extras, no período da tarde, 
em dias de semana pré-determinados, das 
principais disciplinas de cada turma.

O aluno, portanto, terá a oportunidade de 
revisar e fixar conteúdos já vistos em sala de 
aula, enfrentado e superando suas maiores 
dificuldades e, assim, obtendo um reforço 
importante na aprendizagem obtida no 
bimestre.

Do 6º ao 8º anos do ensino fundamental, 
teremos aulas de fixação das disciplinas de 

No Ação1, cada aluno do Ensino Médio já começa a se familiarizar 
com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) desde a 1a série.  São 
ministradas aulas para os alunos da 1a e 2a séries para tratamento de 
conteúdos e resolução de questões típicas deste modelo de avaliação.
O projeto é realizado no segundo semestre do ano letivo e é gratuito 
para os alunos destas duas séries iniciais.

Isto é Qualide Absoluta! O Ação1 prepara cada aluno, desde cedo, para 
o ingresso na Universidade Pública.

DESDE
PREPARATÓRIO

1ª

PROJETO FIXAÇÃO

PREPARATÓRIO ENEM NÍVEL 1

Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia e Ciências, com um total de, 
aproximadamente, 130 tempos no ano. No 
9º ano, as aulas de Ciências são substituídas 
por aulas de Física e Química.
No Ensino Médio, por sua vez, as aulas são 
de Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia, Física, Química, Biologia, num 
total de, aproximadamente, 170 tempo no 
ano.

Fazer o projeto fixação é a certeza de 
reforçar o aprendizado, adquirir disciplina e 
auto-confiança e, por consequência, obter 
melhores resultados!
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Seu caminho para a 
universidade

No decorrer de 2015 serão desenvolvidos diversos projetos 
destinados aos alunos da 3a série e pré-vestibular. Eles são 
realizados fora do horário normal de aulas, preferencialmente 
aos sábados, e poderão ocorrer em qualquer uma das unidades 
da rede Ação1 de ensino ou em outro local escolhido pela 
coordenação pedagógica.

Além dos projetos tradicionais, o aluno Ação1 
conta com a realização de pelo menos dois 
projetos interdisciplinares por ano. São even-
tos que reúnem dois ou três professores de 
disciplinas diferentes que abordam um mesmo 
tema.Este tipo de projeto é uma especialidade 
do Ação1.

Oferecemos, ao longo do ano, simulados 
para que nossos alunos possam aferir o 
conhecimento que adquiriram e os pontos 
que precisam reforçar. Além disso, divulga-
mos uma lista de classificação que permite 
a comparação de seus resultados com os 
demais alunos Ação1.

Destinado à primeira etapa do exame 
de vestibular da UERJ. 

Realização de aulas especialmente 
elaboradas para que o aluno tenha 

contato com os principais conteúdos 
cobrados e com o tipo  de prova da 

UERJ. 

Desejo maior de muitos alunos, neste 
projeto o aluno conhece os caminhos 
para obtenção de um bom conceito 

no Exame Uerj de Qualificação. A 
meta é o “A”.

O ENEM tornou-se, desde 2009, o 
principal instrumento de acesso 

às universidades públicas. 

O Ação1 desenvolve, desde as 
primeiras séries do Ensino Médio, 
uma familiarização do aluno com 

este tipo de avaliação.

Na 3a série e pré-vestibular, 
intensificamos os estudos, 

revendo os principais conteúdos 
e os tipos de questões comuns ao 

ENEM. 

Este projeto promove a realização 
de aulas com os conteúdos 

aprofundados das principais 
disciplinas específicas, de acordo 

com a carreira escolhida pelo 
aluno. 

São aulas específicas, totalmente 
direcionadas ao êxito de nossos 

alunos na última fase do vestibular. 

 O Ação1 está ao seu lado, o tempo 
todo, buscando o seu caminho para 

a universidade que você deseja! 

+ AÇÃO UERJ ENEM COMPLETO ESPECÍFICAS

PRÉ
VESTIBULAR

3ª SÉRIE E PRÉ-VESTIBULAR

PROJETOS INTERDISCIPLINARES SIMULADOS
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Tema Gerador de 2015

Em 2015, todos os eventos desenvolvidos no 
colégio Ação1 estarão relacionados ao novo 
tema gerador: ”Rio de Janeiro - 450 anos de 
samba, suor, fé, cultura e transformação”. 

Com este tema, os alunos pesquisarão temas 
que abordem a paixão do carioca pelo samba, 
as diversas formas de fé, a riqueza cultural e 
as grandes transformações ocorridas neste 
período. 

São mudanças econômicas, sociais, políticas, 
culturais e técnológicas que nossos alunos 
terão contato e compreensão dessas 
mudanças que serão apresentadas ao longo 
do ano letivo.

2014
A Melodia da Vida

2013
A Era dos Extremos

2012
Sou humano, sou urbano.  
A invenção da vida.com

Rio de Janeiro - 450 anos de samba, suor, fé, cultura e transformação.

Temas geradores anteriores

SOU HUMANO 

SOU URBANO 
A INVENÇÃO DA VIDA.COM

Festival Criação 2014

Sons da cidade, da história, da natureza e da vida.


