
 No Colégio Idesa, os nossos alunos 
aprendem que ninguém é digno do pódio se 
não buscar o mérito para conquistá-lo. 
Diariamente estabelecemos diálogos para a 
construção de pontes entre eles, pois, sem 
pontes, todos �cam ilhados.
 Não queremos uma educação que 
apenas transmita informação. Buscamos a cada 
dia, a cada hora, a cada minuto, uma educação 
que transmita experiência. Essa sim forma 
personalidade autêntica.
 Procuramos ensinar a todos que só há 
liberdade se forem estabelecidos “direitos e 
deveres”. A vida tem etapas a serem percorridas... 
“As �ores não surgem na primavera. Surgem na 
escassez hídrica e no drama do gélido inverno. 
Ali, secreta e lentamente, são elaboradas para 
desabrochar na primavera. Muitos querem a 
brisa das alturas e a vista deslumbrante das 
paisagens, mas não querem escalar as 
montanhas.” 
 Não é por acaso que, há 105 anos, o 
Colégio Idesa atua para formar cidadãos críticos 
e construtivos para o futuro. 

Maria Célia Pereira Arena
Diretora Pedagógica

105 anos formando gerações

Matrículas

Documentos necessários
2 fotos 3x4 (recentes)
Cópia de comprovante de 

residência
Declaração de escolaridade ou 

declaração de transferência
Cópia do RG e da certidão de 

nascimento
RG e CPF (originais) do pai ou 

responsável
Alunos do Ensino Médio: Cópia 

do histórico escolar do 9º ano
Declaração de adimplência 

escolar

Inscrições (alunos novos)
A partir do mês de novembro
Secretaria do Colégio Idesa
2ª a 6ª feira - 7h às 18h

Renovação de Matrícula
A partir do mês de outubro
Os alunos atuais serão informados
sobre a rematrícula.
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IDESA: tradição no nome e inovação no ensino

José Antonio Saud
Diretor Administrativo

O momento é de reflexão e decisão...
Como Diretor Administrativo do Colégio Idesa, 

registro algumas palavras oportunas neste 
informativo, o qual tem por objetivo tornar mais 
conhecido o incansável trabalho do nosso colégio 
em prol da educação de nossas crianças e nossos 
adolescentes.

Há mais de 25 anos estou à frente do Colégio 
Idesa. A disciplina e a seriedade confirmam o meu 
compromisso e empenho para continuar o processo 
de crescimento e valorização desta instituição de 
ensino. Em minha administração, um tripé sempre 
norteou os valores do nosso colégio: Deus, Família e 
Pátria, pois a minha metodologia foi sempre 
disciplinar com amor.

Um colégio só consegue chegar aos 105 anos quando está pautado em um 
trabalho educacional honesto, permeado por princípios éticos. Preocupamo-nos 
não somente com o conhecimento, mas com a formação integral de nossos alunos. 
Buscamos torná-los jovens que tenham consciência de seus direitos e deveres, 
orientando-os para uma vida promissora, acompanhada por um Deus que é Pai e, 
sobretudo, Amor.

É assim que vemos o IDESA... Um colégio tradicional no nome, centenário, que 
merece o respeito de toda a comunidade de Taubaté e região, mas acima de tudo, 
um colégio experiente, que sempre introduz novidades no sistema educacional, 
com olhar consciente e futurista.

Em síntese, eis o projeto do Colégio Idesa: Formar gerações comprometidas 
com a construção de um país melhor!



Ensino Médio

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

A Educação Infantil do Colégio Idesa é um 
ambiente acolhedor, seguro e alegre. É composta 
por professores competentes, dedicados e 
especializados.

Este segmento promove a ampliação da 
linguagem oral e escrita, do convívio social, das 
habilidades motoras e do conhecimento de si 
como ser integrante da sociedade, e visa o 
desenvolvimento integral das crianças (2 a 6 anos) 
por meio de projetos contextualizados e 
atividades enriquecedoras.

A proposta pedagógica investe na formação de 
crianças criativas e re�exivas, pautada nos Eixos de 
Desenvolvimento do Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil.

O lúdico é desenvolvido em todas as propostas 
da Educação Infantil do Colégio Idesa, 
concretizando conceitos e promovendo a 
aprendizagem, pois brincando e se relacionando, 
a criança se desenvolve com prazer e felicidade.

O Colégio Idesa investe no segmento do 6º ao 
9º ano com uma proposta pedagógica que segue 
os critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Educação e se fundamenta nos pilares da 
UNESCO: ser, fazer, conhecer, conviver e 
transformar.

As áreas biológicas, exatas e humanas oferecem 
aos alunos o que há de mais avançado em 
metodologia, tecnologia, conteúdo, avaliação e 
formação integral. Para os concluintes do Ensino 
Fundamental II, os alunos do 9º ano, o Colégio 
Idesa oferece ainda o programa SE (Sistema 
Educativo por Competências) do Sistema UNO.

Visite o site do colégio e conheça melhor a 
proposta pedagógica do Ensino Fundamental II. 
Educação com disciplina e qualidade é no Colégio 
Idesa!

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
ao caracterizar o Ensino Médio como etapa �nal 
da Educação Básica, de�ne-o como a conclusão de 
um período de escolarização de caráter geral, que 
tem por �nalidade maior o desenvolvimento do 
indivíduo, assegurando-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania, 
fornecendo-lhe os meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.

O Colégio Idesa, preocupado em atender a 
essas necessidades, fez a opção pelo Sistema UNO 
de Ensino, que oferece soluções educacionais 
inovadoras e diferenciadas para que os alunos 
atinjam a alta performance no processo 
ensino-aprendizagem, preparando-os para 
alcançar os melhores resultados. Por meio de 
simulados com questões dos mais diversos 
vestibulares, simulados ENEM, provas, palestras 
com orientações pro�ssionais, feira de pro�ssões e 
aulas multimídias, os nossos alunos aprendem a 
aquisição de conceitos cientí�cos e o seu uso para 
a interpretação do mundo.

Todos esses aspectos educacionais são 
abordados no Colégio Idesa, sem jamais ignorar a 
formação moral, ética e humana, que leva os 
nossos alunos a se tornarem indivíduos realizados 
e cidadãos responsáveis.

O Ensino Fundamental I do Colégio Idesa (anos 
iniciais) propõe uma prática educativa que 
considera os interesses e as motivações dos alunos 
garantindo sua aprendizagem.

Favorece não só o desenvolvimento das 
potencialidades do trabalho individual, mas 
também o trabalho coletivo, estimulando a 
autonomia e a con�ança em suas próprias 
capacidades.

Para o Colégio Idesa, o conhecimento não é 
visto como algo fora do indivíduo e sim como uma 
construção interna. As atividades permitem aos 
alunos interpretar o mundo e construir 
signi�cados em um ambiente onde se sintam 
estimulados a criar, comparar, questionar e 
dialogar, ampliando seus conhecimentos.

Educação Infantil (Maternal ao Jardim II)

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

Carmen Regina Lucci Machado Vieira
Coordenadora Pedagógica

Débora Lopes Agostinho
Coordenadora Pedagógica

Patricia de Oliveira Pires
Coordenadora Pedagógica

Andréa Márcia Mariotto Gregório Claro
Coordenadora Pedagógica

Sistema de Ensino



Ensino Médio

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

A Educação Infantil do Colégio Idesa é um 
ambiente acolhedor, seguro e alegre. É composta 
por professores competentes, dedicados e 
especializados.

Este segmento promove a ampliação da 
linguagem oral e escrita, do convívio social, das 
habilidades motoras e do conhecimento de si 
como ser integrante da sociedade, e visa o 
desenvolvimento integral das crianças (2 a 6 anos) 
por meio de projetos contextualizados e 
atividades enriquecedoras.

A proposta pedagógica investe na formação de 
crianças criativas e re�exivas, pautada nos Eixos de 
Desenvolvimento do Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil.

O lúdico é desenvolvido em todas as propostas 
da Educação Infantil do Colégio Idesa, 
concretizando conceitos e promovendo a 
aprendizagem, pois brincando e se relacionando, 
a criança se desenvolve com prazer e felicidade.

O Colégio Idesa investe no segmento do 6º ao 
9º ano com uma proposta pedagógica que segue 
os critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Educação e se fundamenta nos pilares da 
UNESCO: ser, fazer, conhecer, conviver e 
transformar.

As áreas biológicas, exatas e humanas oferecem 
aos alunos o que há de mais avançado em 
metodologia, tecnologia, conteúdo, avaliação e 
formação integral. Para os concluintes do Ensino 
Fundamental II, os alunos do 9º ano, o Colégio 
Idesa oferece ainda o programa SE (Sistema 
Educativo por Competências) do Sistema UNO.

Visite o site do colégio e conheça melhor a 
proposta pedagógica do Ensino Fundamental II. 
Educação com disciplina e qualidade é no Colégio 
Idesa!

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
ao caracterizar o Ensino Médio como etapa �nal 
da Educação Básica, de�ne-o como a conclusão de 
um período de escolarização de caráter geral, que 
tem por �nalidade maior o desenvolvimento do 
indivíduo, assegurando-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania, 
fornecendo-lhe os meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.

O Colégio Idesa, preocupado em atender a 
essas necessidades, fez a opção pelo Sistema UNO 
de Ensino, que oferece soluções educacionais 
inovadoras e diferenciadas para que os alunos 
atinjam a alta performance no processo 
ensino-aprendizagem, preparando-os para 
alcançar os melhores resultados. Por meio de 
simulados com questões dos mais diversos 
vestibulares, simulados ENEM, provas, palestras 
com orientações pro�ssionais, feira de pro�ssões e 
aulas multimídias, os nossos alunos aprendem a 
aquisição de conceitos cientí�cos e o seu uso para 
a interpretação do mundo.

Todos esses aspectos educacionais são 
abordados no Colégio Idesa, sem jamais ignorar a 
formação moral, ética e humana, que leva os 
nossos alunos a se tornarem indivíduos realizados 
e cidadãos responsáveis.

O Ensino Fundamental I do Colégio Idesa (anos 
iniciais) propõe uma prática educativa que 
considera os interesses e as motivações dos alunos 
garantindo sua aprendizagem.

Favorece não só o desenvolvimento das 
potencialidades do trabalho individual, mas 
também o trabalho coletivo, estimulando a 
autonomia e a con�ança em suas próprias 
capacidades.

Para o Colégio Idesa, o conhecimento não é 
visto como algo fora do indivíduo e sim como uma 
construção interna. As atividades permitem aos 
alunos interpretar o mundo e construir 
signi�cados em um ambiente onde se sintam 
estimulados a criar, comparar, questionar e 
dialogar, ampliando seus conhecimentos.
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