


Nossas reuniões gerais são bimestrais e 
previamente agendadas no calendário anual, 
podendo ser presencial e/ou online.

Além destas, ao final de cada trimestre, agendamos 
reuniões com os responsáveis dos alunos que não 
alcançarem a média da turma e reuniões pontuais 
em casos específicos.

Queremos estar próximos da família, para ajudar a 
potencializar  o aprendizado de nossos alunos

REUNIÕES DE ROTINA

O Colégio Maxx - M360 oferece acompanha-
mento psicopedagógico institucional, ou 
seja, a coordenação está sempre orientando 
e gerenciando os processos coletivos e 
individuais relacionados à área educativa 
e comportamental de nossos alunos. Toda 
e qualquer intercorrência, será levada aos 
responsáveis, afim de, juntos, encontrarmos 
o melhor caminho para o desenvolvimento 
do aluno. Nossos coordenadores e diretores 
estão sempre acessíveis aos responsáveis e 
alunos.

ATENDIMENTO FAMILIAR



Com o objetivo de manter o aluno estudando regularmente e não 
pontualmente na véspera da prova, o Colégio realiza um ciclo 
permanente de provas semanais, estas em horário determinado pelas 
Coordenações, na grade de horário.

Além da consequente maturidade em manter-se estudando e da 
diminuta chance de cola, o aluno “aprende” a não fazer prova junto ao 
professor do componente curricular, com isso ganha mais autonomia e 
confiança para realizar suas avaliações.

FUNDAMENTAL 2

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

ATENDIMENTO FAMILIAR

A terceira série tem uma preparação diferenciada das  
turmas de ensino médio. Todas as aulas são com conteúdos 
voltados para  os vestibulares da UERJ e ENEM. 

Foco no ENEM / UERJ
Nossas avaliações também  seguem o mesmo formato 
das provas da UERJ e ENEM, garantindo assim uma 
melhor preparação
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Matemática se aprende exercitando, certo?! 
Para diminuir de vez o “medo” dos alunos 
desse componente curricular, adicionamos 
um tempo de aula semanal, dentro da 
grade horária, para que nossos alunos 
fixem o conteúdo através de exercícios. 
Disponibilizamos um professor/monitor, 
que aplica os exercícios e os corrige, 
diminuindo drasticamente as dúvidas que 
ainda ficarem após a aula.

RPO  
REDAÇÃO  
PRÁTICA OSTENSIVA

MPO 
MATEMÁTICA  
PRÁTICA OSTENSIVA

Normalmente, a redação é vista como um 
“braço” do Português. Passamos o período 
escolar fazendo de 4 a 6 redações anuais, 
apesar deste ser um componente curricular 
tão cobrado em vestibulares, concursos e 
etc.  Aqui no Maxx, nossos alunos, além 
da aula de Redação, têm mais um tempo 
de aula semanal, dentro da grade horária, 
especificamente para fazer redação. 
Disponibilizamos um tema por semana. 
Essas redações são corrigidas (levando-
se em consideração os critérios do ENEM) 
e a média destas notas, será a média de 
Redação. Assim, o aluno fará não 4 ou 6, 
mas sim por volta de 40 redações por ano. 



Com o uso da tecnologia mais avançada em 
aprendizado de língua inglesa, o Colégio 
Maxx busca trazer a qualidade dos cursos 
de inglês para as suas salas de aula. Nosso 
aluno aprende para falar, e não somente 
para fazer provas escritas. Esse diferencial, 
que antes era exclusivo dos cursos de 
línguas, faz parte hoje de nossa estratégia 
de preparação do aluno para lidar com as 
demandas contemporâneas do mercado 
de trabalho.
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Nada no Maxx é por acaso. O investimento em 
alta tecnologia por meio de simuladores de 
voo coloca nossa instituição em um patamar 
diferenciado na aplicação de componentes 
curriculares como Matemática, ciências e 
Geografia.

Simulações de voo, por exemplo, permite-
nos explorar fenômenos físicos e químicos 
de nossa atmosfera. Paralelamente nosso 
aluno mergulha em um mundo inimaginável, 
até bem pouco tempo atrás, de compreensão 
de fenômenos como a gravidade e a ação da 
mesma sobre os corpos.

Explorar recursos desse nível em uma escola 
permite ao aluno entender o mundo como ele 
realmente é e o que de fato ocorre na natureza 
quando da atuação do homem.

SIMULADOR

A M360 é o nosso selo tecnológico. A 
função da marca é desenvolver e aplicar 
tecnologias realmente de ponta. Desde 
simulações digitais em nível profissional, 
combinando hardwares, softwares e 
material didático que se integram a 
componentes curriculares tradicionais 
e complementares. Tudo isso para fazer 
do processo pedagógico um processo 
de aprendizagem integral, profunda e 
prazerosa.

M360



Ao procurar a escola, a família entende 
estar levando a criança e o adolescente a 
um ambiente de efetivo desenvolvimento. 
Espera que a instituição não somente 
ensine ao aluno, mas também entenda o 
que ele precisa realmente aprender, além 
do conteúdo tradicional, para que alcance 
sucesso pessoal e profissional.

Hoje, não é possível pensar a formação 
sem que o aluno leve consigo o mínimo de 
conhecimento em organização e método 
quanto a gestão empresarial, ou mesmo 
uma visão administrativa mais ampla.

“O Cities Skyline – Gestão e Empreende-
dorismo” permite que nosso aluno pense a 
vida mais a frente, passe a planejar formas 
de construção de seu futuro, a gestão in-
terpessoal do cotidiano e a sua vida pro-
fissional entendendo de forma mais clara 
e prática como efetivamente se desdobra 
este ambiente.

Nesse projeto o aluno será prefeito, 
ou mesmo secretário de finanças de 
sua cidade. Terá que controlar a verba, 
monitorar e administrar dívidas, criar 
projetos e gerenciar processos de modo 
a ver, de forma ampla, o desenvolvimento 
da coletividade; e, de forma específica e 
responsável, aspectos estruturais como 
organização financeira, planejamento 
urbano, serviços sociais e outros.

CITIES SKYLINE
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO



O mundo tem se mobilizado. A comunidade 
internacional tem discutido, aprofundado e 
criado ações coletivas para minimização 
dos impactos ambientais, para redução das 
desigualdades sociais e para um equilíbrio 
de forças entre as diferentes sociedades 
de modo que o mundo seja mais unido, 
justo e solidário.

Nós, do Maxx, vemo-nos como parte dessa 
grande engrenagem. Nesse sentido, não 
somente valorizamos as ações inseridas nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU, mas também produzimos ações 
efetivas de conscientização, e atividades 
com foco na distribuição de riquezas e 
atendimento a camadas mais fragilizadas 
da sociedade brasileira e mundial.

ODS - ONU

SAÚDE
APROFUNDAMENTO TEMÁTICO

PROJETO 
BIOMÉDICAS
CORAÇÃO, CIRCULAÇÃO
DOENÇAS, COMPORTAMENTO 
E PREVENÇÃO

PROJETOS DE ENSINO
TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS

AULAS   COM
TECNOLOGIA 

Nosso projeto de saúde incorpora 
conteúdos, valores e ações que buscam 
levar o aluno a entender o impacto de 
suas ações diárias em seu corpo. Também 
aprofunda questões temático-sociais como 
alimentação saudável, tabagismo e outros 
vícios que encurtam a vida do indivíduo 
ou mesmo reduzem substancialmente seu 
tempo, tudo isso com perda substancial da 
qualidade de vida. 



ESP
OR
TE 
DE 
ALT
O R
EN
DIM
EN
TO

O objetivo da educação é o desenvolvimento integral 
do aluno. No esporte não deveria ser diferente, porém, 
de regra geral, as aulas de educação física escolares 
se resumem às atividades práticas tradicionais, que 
acabam por não despertar nos alunos suas maiores 
aptidões. Partindo dessas premissas, o Colégio Maxx 
pensa diferente o esporte, entendendo que o campo de 
exploração no desenvolvimento do aluno pode e deve 
ser mais vasto e mais prazeroso.

DISTRIBUIÇÃO QUE RESPEITA O 
INTERESSE E A APTIDÃO DO ALUNO
Nosso primeiro objetivo é fazer 
com que nossos alunos possam 
potencializar efetivamente 
suas habilidades esportivas 
em múltiplas áreas. Esse 
processo se dá primeiro pela 
distribuição da prática esportiva 
por identificação de aptidão. Ao 
invés de distribuirmos as práticas 
esportivas por anos ou séries 
da educação básica, fazemo-
lo pelos diferentes esportes. 
Nesse sentido, o aluno escolhe 
o esporte que deseja praticar 
no leque amplo de atividades 
oferecidas pela escola.

DESENVOLVIMENTO DE ATLETAS
Nosso histórico dos últimos 5 anos nos coloca entre 
as 10 potências esportivas escolares do Rio de Janeiro, 
com resultados significativos em vários esportes.

MODALIDADES ELETIVAS
Visando dar a maior amplitude possível ao leque de 
modalidades esportivas, também será possível ao 
aluno Maxx treinar outros esportes olímpicos, mediante 
uma contribuição mensal de valor módico, apenas com 
o objetivo de custear despesas operacionais, tais como 
judô, natação, skate (categorias street e park) e tênis. 
Essas modalidades serão desenvolvidas com outros 
parceiros e em horários alternativos no contraturno.

PARCERIA CLUBE-ESCOLA
O Maxx ultrapassa os muros escolares, 
inovando mais uma vez com a 
parceria clube-escola. O Projeto Maxx-
Mackenzie une o maior colégio com 
o mais tradicional clube do grande 
Méier. O resultado é o oferecimento 
de diversas modalidades esportivas 
aos alunos do Colégio Maxx, que 
serão treinadas nas dependências 
do Mackenzie, com professores e 
treinadores especialistas em cada área 
esportiva. 

Nossos alunos poderão optar, de acordo 
com suas preferências e aptidões, por 
treinar futsal, vôlei, basquete, handball, 
badminton, tênis de mesa entre outras 
modalidades.



           LEI 13.415/2017
O novo ensino médio é fruto da Lei n0 

13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, estabelecendo uma mudança 

estrutural, ampliando o tempo mínimo do estudante na 
escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (o Maxx 
já trabalhava com mais de 1.000 h/ano) e definindo 
uma nova organização curricular, mais flexível, que 
contemple a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de 
escolhas aos estudantes, os itinerários formativos 
(conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de 
estudo, entre outras situações de trabalho), com foco 
nas áreas de conhecimento e na formação técnica e 
profissional. A mudança tem como objetivos garantir 
a oferta de educação de qualidade a todos os jovens 
brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos 
estudantes de hoje, considerando as novas demandas 
e complexidades do mundo do trabalho e da vida em 
sociedade.

O Colégio Maxx planejou os itinerários formativos que 
serão oferecidos aos alunos da 1a série do ensino médio 
2022 com base em quatro eixos estruturantes, a saber: 
investigação científica, processos criativos, mediação e 
intervenção sociocultural e empreendedorismo.

OBSERVAÇÕES

1. Modelo obrigatório aos estudantes que ingressem 
no ensino médio a partir de 2022.

2.	 Os alunos que cursarão em 2022 a 2a e a 3a séries 
do Ensino Médio não estudarão por esse modelo.

NOVO ENSINO MÉDIO

O novo modelo de Ensino Médio vai 
focar na formação de cidadãos e no 
desenvolvimento de competências 
e habilidades, com disciplinas 
integradas nas quatro áreas de 
conhecimento (Linguagens e suas 
tecnologias, Matemática e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza e 
suas tecnologias e Ciências Humanas 
e Sociais aplicadas), que possibilitam 
que os alunos escolham itinerários 
formativos de acordo com áreas de 
seu interesse e projetos de vida e de 
carreira.



MAXX FAMÍLIAPRIME
SOLUÇÕES DE CUSTEIO EDUCACIONAL

REALIDADE ECONÔMICA
A realidade econômica do mundo mudou. Com as mudanças, surge a preocupação com a manutenção 
da perenidade econômica das famílias, que, por sua vez, procuram encontrar caminhos que diminuam a 
ansiedade e a angústia quanto à capacidade de financiar uma boa formação para os filhos.

O MOVIMENTO SOCIAL E O PLANEJAMENTO DA ESCOLA
O Maxx, atento a esse fenômeno e de ouvidos abertos a todos os pais e/ou responsáveis, além de 
não somente perceber o aumento da inadimplência em mais 200%, mas também da antecipação de 
mensalidades em mais de 400%, o que, nesse último caso, representa a amplitude da preocupação dos 
pais com o amanhã, pensou soluções que não somente ajudam a família em seu planejamento financeiro 
reduzindo substancialmente o seu nível de investimento. 

E se por um lado, a instituição reduz o custo de investimento familiar, por outro, cria uma relação de maior 
fidelidade e ainda mais perene com a comunidade escolar.

Então conheça agora o MAXX FAMÍLIAPRIME - Uma forma realmente inovadora e fortalecedora na relação 
entre família e escola.

AUMENTO ZERO DE MENSALIDADE
O Colégio Maxx, não somente se compromete com aumento ZERO de mensalidades para 2022, como 
também garante a ampliação da grade horária de aulas com vista na gradual recuperação do que se 
perdeu em período de pandemia. 

PARA ISSO A ESCOLA SE ORGANIZOU COM DUAS GRADES DISTINTAS
1• A primeira será a grade tradicional do ano letivo em curso, que se comprometerá com a 

aplicação do conteúdo já no ritmo tradicional e consagrado. Com isso garantimos a normalidade 
do processo pedagógico já testado e aprovado em sua sistematização e sucesso.

2• Reaplicação de tópicos com maior relevância e fundamentais para que o aluno consiga retornar 
a níveis de desenvolvimento do conhecimento curricular vistos antes da pandemia.

 i• Levantamento dos conteúdos mais relevantes dados no último ano da pandemia;

 ii• Cada professor definirá 6 aulas online do ano anterior para os alunos localizadas nos 
conteúdos relevantes;

 iii• Dessas aulas 50% será ministrada ao vivo; (monitores)

 iv• Mais 4 aulas eletivas sem apoio pedagógico para indicação de reexibição.




