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A Escola Tancredo Neves foi fundada no ano de 1984 com o nome Mãe Lôzinha, uma
homenagem à mãe da fundadora, a Sra. Filomena (chamada carinhosamente de Mãe Lô), e
iniciou suas atividades com apenas uma turma de Educação Infantil num pequeno sobrado.
Atualmente, com mais de 30 anos de história, continua expandindo (inauguramos recentemente
um segundo prédio). Em parceria com o Grupo Objetivo de Ensino desde 1998, e a Universidade
Paulista - UNIP, desde 2015, são mais de 25 cursos da Educação Básica (Infantil, Fundamental e
Médio) ao Polo Universitário, com qualidade e tradição.
É importante ressaltar que a Escola Tancredo Neves, tem em seus alicerces dois valores
fundamentais: respeito e excelência acadêmica. Na prática, significa uma escola mais humana,
democrática, que valoriza e promove o diálogo e a escuta como instrumento de reflexão e ação.
A escuta é uma atitude pedagógica e todo ambiente seriamente comprometido com o educar,
precisa se dedicar verdadeiramente a ela, pois a construção para um sujeito potencialmente
capaz e autônomo começa com essa relação de confiança, onde os alunos percebem e sentem
que podem falar e que serão ouvidos. Essa relação quando bem construída, dá “o tom” para as
relações futuras, tamanha a sua importância.
A escola democrática é possível, quando há um equilíbrio entre os diferentes papeis e suas
respectivas responsabilidades (assimetria funcional nas relações entre as pessoas), e a
igualdade de princípios que nos regem (simetria democrática), assim, o respeito e a liberdade de
expressão responsável, devem ser extensivos a todos, independentemente da idade ou posição.
Essas posturas pedagógicas positivas (respeito, escuta, diálogo, reflexão, igualdade de
princípios), possibilitam uma fundação vigorosa para a prática docente e institucional. Escolas
alegres e positivas cultivam pessoas capazes de acreditar e construir o que sonham. E o que
mais queremos aos nossos, se não, que realizem?

Rua Henrique de Moraes Camargo, 300
Jd. Santa Cecília, Taboão da Serra - SP
(11) 4685-1316 (11) 4685-0085
contato@etnobjetivo.com.br
www.etnobjetivo.com.br
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EDUCAÇÃO INFANTIL
De 4 a 5 anos

A risada é um raio de sol; expulsa o inverno do rosto do homem.
Victor Hugo

Tarde
13h30 às 17h30

04 anos

Infantil 2

05 anos

Infantil 3

Grade Curricular e Atividades
· Português
· Matemática
· Natureza e Cultura
· Inglês
· Educação Física
· Arte
· Movimento

· Música
· Culinária
· Kung Fu - opcional
· Circo - opcional
· Skate e Patins - opcional
· Ballet e Street Dance - opcional

“Estudo nessa escola porque é de criança grande, eu não sou mais bebê. O que
eu mais gosto é de brincar no parquinho. Gosto de fazer atividade do Peter Pan
e da Sininho. Quando for meu aniversário quero que a Prô vá na minha festa!
Aqui na Escola todo mundo é meu amigo!”
Manuela da Mota Bizarri - Educação Infantil 2
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EDUCAÇÃO INFANTIL

O brincar na Educação Infantil, é fundamental
para a construção do conhecimento.

“Gosto muito dessa escola, aqui fiz muitos amigos.
O parque é meu lugar favorito, lá eu me divirto com o
Reinaldo. Minhas professoras são bem legais e nas aulas
de Educação Física, faço vários alongamentos. Aqui eu estou
aprendendo o alfabeto e a inicial do nome dos meus colegas,
eu recomendo minha escola para todos os meus amigos”.
Pietro Henrique Alves Batista – 5 anos.
Educação Infantil 2.

“Meu nome é Lara Dias Barbosa, vim para a Escola
Tancredo Neves com 4 anos, porque o meu irmão já
estudava aqui e, meus pais queriam que ficássemos na
mesma Escola. Gosto muito daqui porque é legal e tenho
várias amigas. O que eu mais gosto na escola é fazer as
minhas lições e depois brincar com meus amigos. Eu
também gosto muito das minhas professoras, pois as
aulas são muito animadas, minha matéria preferida é
Linguagem, porque aprendi a ler e escrever. Indico
a minha Escola porque aqui todas as atividades são
muito legais! Áh, gosto de Matemática onde fazemos
conta e juntamos os números de forma divertida”.
Lara Dias Barbosa – 5 anos.
Educação Infantil 3.
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ENSINO FUNDAMENTAL I
Do 1º ao 5º Ano

Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antoine de Saint-Exupéry

Manhã
07h30 às 11h30

Tarde
13h30 às 17h30
Grade Curricular e Atividades

· Português
· Matemática
· Ciências
· História
· Geografia
· Inglês
· Educação Física
· Música

· Arte
· Reforço Escolar - gratuito
· Treinamento Esportivo - gratuito
· Tutoria - gratuito
· Kung Fu - opcional
· Circo - opcional
· Skate e Patins - opcional
· Ballet e Street Dance - opcional

“Os meus pais se mudaram para Taboão da Serra e escolheram a Escola Tancredo
Neves porque é uma ótima Escola! Eu estudo aqui desde a Educação Infantil, hoje
já estou no 1º Ano. Gosto de estudar aqui porque os professores são legais e tenho
muitos amigos. O lugar que eu mais gosto é o parque, e minha matéria preferida é
Matemática, adoro os jogos e as atividades desta aula. Eu gosto muito da minha
Escola, quero estudar aqui até eu crescer”.
Murilo Teixeira Gomes Francisco - 6 anos - Ensino Fundamental - 1º Ano B.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

“Meu nome é Yasmin, eu estudo aqui desde a Educação Infantil, meus pais
escolheram essa Escola porque gostaram do aprendizado, da estrutura e da
forma como eles foram recepcionados pelos funcionários. Eu gosto da Escola
porque fiz bastante amigos e porque aqui é muito legal, gosto da hora do intervalo
e das excursões, são bem divertidas. Eu adoro as atividades que realizo, e os professores
são bem legais. Indico a escola para os meus amigos, pois é uma ótima escola”.
Yasmin Kauany - 7 anos - Ensino Fundamental - 2º Ano B.

Aulas do Laboratório de Informática,
fortalecem e ampliam o conhecimento.
“Meus pais escolheram essa Escola porque o ensino é
muito bom! Eu entrei aqui com 5 anos e gosto da Escola
porque todas as professoras que tive até agora explicavam
muito bem e eu sempre me lembro da explicação na hora
da prova. As aulas que eu mais gosto são as de Português e
Artes, nas aulas de gramática aprendi que não fica bem
repetir muitas vezes as palavras em um texto, fica
cansativo. Eu indico essa escola porque eu aprendo muito
aqui e com certeza isso vai me ajudar no futuro. Um local
de destaque que eu indico é o parque e o pátio, onde a
gente brinca e pula corda. De todas as escolas que eu
estudei, essa é a melhor! ”.
Giovanna Oliveira Bitencourt – 8 anos.
Ensino Fundamental - 3º Ano A.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

Conceitos complexos de Ciências, Química e Física,
são compreendidos com mais facilidade no laboratório.

“Eu sou Lucas Duarte de Carvalho, estudo no 4º Ano C
e estou nessa Escola desde os 2 anos de idade. Gosto
da Escola porque tem ótimos professores, minha
atividade preferida é Matemática, gosto muito de
resolver contas. Eu indico essa Escola para meus
amigos, porque tem conteúdos e aulas muito
divertidas, como estudar a natureza, participar das
aulas de skate e de música, treinar a leitura...”
Lucas Duarte – 10 anos.
Ensino Fundamental - 4º Ano C

“Estudo nessa Escola desde o 2º Ano, minha aula preferida é Ciências, Matemática e
Educação Física. Adoro a minha Escola! Uma das coisas que gosto muito é quando a
professora faz brincadeiras para tornar a aula mais divertida. O meu lugar favorito aqui
é o pátio, porque é onde eu brinco e me divirto. Eu indico essa escola para todos os
meus amigos, porque aqui é muito legal”.
João Victor de Melo – 10 anos - Ensino Fundamental - 5º Ano B
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ENSINO FUNDAMENTAL II
Do 6º ao 9º Ano

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que possa ser realizado.
Roberto Shinyashiki

Tarde
13h30 às 18h00

Manhã
07h00 às 11h30

Grade Curricular e Atividades
· Português
· Matemática
· Ciências
· História
· Geografia
· Inglês
· Educação Física
· Arte
· Filosofia
· Plantão de Dúvidas - gratuito
· Treinamento Esportivo - gratuito

. Xadrez - gratuito

· Preparatório Olimpíadas - gratuito:
Matemática
Astronomia
Química Jr
· Tutoria e Grupos de Estudo - gratuito
· Teatro - gratuito
· Oficina de Redação - gratuito
· Ballet e Street Dance- opcional
· Kung Fu - opcional
· Circo - opcional
· Skate e Patins - opcional

“Estudo na Escola Tancredo Neves há 10 anos. Os professores e funcionários
são ótimos e tenho muitas amizades. Sou muito grata por isso!
Aqui aprendi o sentido de estudar, ter seus sonhos e que com dedicação
conseguimos alcançar, é o que os professores chamam de acreditar!”
Heloísa Parminondi – 13 anos - 8º Ano A
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ENSINO FUNDAMENTAL II

“Meu nome é Nathalia Moraes dos Santos, atualmente
curso o 7º ano do Ensino Fundamental II. Tenho 12
anos, e estou na Escola Tancredo Neves desde a
Educação Infantil. Eu e minha família gostamos bastante
da escola, especialmente dos professores, da equipe
pedagógica e de todos os funcionários, pois sempre são
atenciosos e educados, nos ajudam com qualquer problema.
Sou grata pelo tratamento que recebo todos os dias, e o
amor que a escola transmite a todos. Eu passei a maior parte
da minha vida nessa escola, e só tenho a agradecer a todos
que fazem parte do meu aprendizado”.
Nathalia Morais dos Santos – 12 anos - 7º Ano A

“Eu gosto muito de estudar na ETN. Na verdade meus
pais escolheram essa escola por confiarem na
metodologia de ensino, mas confesso que além de
aprender eu mantenho um relacionamento bem legal
com professores e funcionários, as aulas são dinâmicas
e existe plantão para esclarecimento de dúvidas e
novas pesquisas que proporcionam o conhecimento em
um clima descontraído e agradável. Indico a novos
alunos porque aqui é possível estudar e ser feliz.
O que mais gosto são as aulas de Educação Física e os
desafios nas aulas de Matemática. ”
Cauã Duarte – 13 anos - 7º Ano A

“Me chamo Isabella e tenho doze anos, já estudo na ETN desde o primeiro ano do
Ensino Fundamental. Meus pais escolheram essa escola por ser o melhor custo benefício
e por indicação de conhecidos. Eu gosto muito daqui, gosto muito dos passeios, das aulas
(todas legais) e de todos os professores. Não há como escolher um predileto, mas gosto
muito do Pedro de História, ele também é meu Professor Tutor. Gosto da professora Kátia
de Ciências, da Gi de Matemática, tem o Amauri com Artes e claro, Português com a Aline.
De fato, gosto de todos. (rs). Super indico e acho a Equipe Pedagógica Anália, Driele,
Andressa e a Nora muito legais.”
Isabella Melo – 12 anos - 6º Ano B.
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ENSINO MÉDIO
1º ao 3º Ano

Seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia.
Johann Goethe

Manhã - 07h00 às 13h10

Grade Curricular e Atividades
· Português
· Física
· Química
· Matemática
· Biologia
· História
· Geografia
· Inglês
· Filosofia
· Sociologia
· Espanhol - gratuito
· Oficina de Redação - gratuito
· Plantão de Dúvidas - gratuito

· Treinamento Esportivo - gratuito
. Xadrez - gratuito
· Preparatório Olimpíadas - gratuito:
Matemática
Astronomia
Química Jr
Física
· Tutoria e Grupos de Estudo - gratuito
· Teatro - gratuito
· Kung Fu - opcional
· Circo - opcional
· Skate e Patins - opcional
· Ballet e Street Dance - opcional

“Eu estudo na escola há sete anos e ao longo desse período, percebo o quanto a escola é
receptiva. Os professores são bem preparados e atenciosos e sempre preocupados com o
aluno, com sua interação e desempenho escolar. Entre tudo, há algo que eu particularmente
curto muito, que são as aulas extracurriculares (esportes, xadrez, teatro etc.) e os plantões
de dúvidas gratuitos que auxiliam muito nos meus estudos.”
Daniel Santin – 16 anos - 2º Médio B
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APROVADOS

Adyla Fernanda
ENGENHARIA

Endy Gabriela
DIREITO - MACKENZIE / UFRJ

Física - USP

Rebeca Soares
MEDICINA - Kursk
Russia

Fernando Amaral
Química - USP

Victor Paglarin
Letras - USP

Denise Silva

Lorena Lemos
Ciências Econômicas

UNIVERSIDADE FEDERAL UNICENTRO

Engenharia Civil

Mackenzie

Janine Nonato

Fernanda Visintainer

Processamento de Dados - FATEC

Caio Esteves
Economia
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
USP

MEDALHISTAS DAS OLIMPÍADAS DE
MATEMÁTICA, ASTRONOMIA E ROBÓTICA

Saulo Daniel Lira
Medalha de BRONZE

Kelvyn Souza
Medalha de OURO

Luccas Adolfo
Medalha de PRATA

Bárbara Queiroz
Medalha de BRONZE

Vinicius Batista
Medalha de PRATA
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ENSINO MÉDIO

“Meus Pais escolheram a Escola Tancredo Neves por
causa da segurança, conforto e claro, o Ensino que ela
proporciona. Minha escola oferece muitas oportunidades
como prêmios, medalhas em jogos, provas e eventos.
O que eu mais gosto é a educação dos funcionários. Em
relação aos professores, eles são sensacionais, sempre
ajudando, e a cada ano que se passa a convivência com
todos fica ainda mais legal. Aqui somos todos amigos,
quero levar essas amizades para o resto da minha vida ”
Vitória Simões - 15 anos - 1º Médio B

“Estudo há cinco anos na Escola Tancredo Neves e
nunca tive problemas com professores ou coordenação,
pelo contrário. A escola tem uma boa qualidade de
ensino (um dos motivos pelos quais meus pais
escolheram essa escola) e ótimos profissionais.
As atividades extracurriculares são muito interessantes
e os campeonatos de vídeo game e xadrez, vem sendo
bastante positivos. Vale apena cursar o ensino médio
na ETN, por conta do sistema de provas, que nos
prepara para os vestibulares. ”
Mariana Frizzo - 16 anos - 2º Médio A

“Quando cheguei à esta escola, meus pais já haviam especulado algumas outras
instituições de ensino, porém, nenhuma apresentava um ambiente tão interessante e
tranquilo como a Tancredo Neves, o que agradou bastante a mim e aos meus pais.
O modelo de ensino, a transparência dos professores, todos estão sempre dispostos a
cooperar e ajudar você a alcançar seus objetivos, isso é algo que me agrada muito.
As atividades sempre tentam extrair o máximo do aluno, fazendo com que ele não
somente as realize, mas que também aprenda com elas. Esta escola é o lugar perfeito
para aqueles que querem uma ótima qualidade de ensino e as instruções certas para
uma futura carreira de sucesso no mercado de trabalho..”
Ângelo Luque – 15 anos - 1º Médio A
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