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TURMA HUMANAS
Objetivo: aprovação 

qualitativa e emprego

NOSSA  
PREPARAÇÃO 
SE SUBDIVIDE EM TRÊS GRUPOS

TURMA EXATAS
Objetivo: aprovação 

qualitativa e emprego

TURMA BIOMÉTICA
Objetivo: aprovação entre  

os primeiros

GRUPO DE 
PREPARAÇÃO PARA  
VESTIBULARES 

E ÁREA 
MERCADOLÓGICA 
INTERNACIONAL

GRUPO DE 
PREPARAÇÃO PARA  
VESTIBULARES 

E ÁREA 
TECNOLÓGICA 

PROFISSIONALIZANTE

GRUPO DE 
PREPARAÇÃO PARA  

CARREIRAS 
DE ALTA 

CONCORRÊNCIA 
PREPARATÓRIO



ENSINO MÉDIO 
FORTE E DE
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100% DE  
APROVAÇÃO EM 
UNIVERSIDADES  

PÚBLICAS



O horário de preparação se estende pelos dois turnos do 
dia. Com início das aulas a partir das 07:15 e conclusão 
por volta das 16:30, nossos alunos da Terceira Série 
recebem todos os recursos técnicos e psicológicos para 
potencializarem os seus rendimentos.

PRÉ-VESTIBULAR  
EM HORÁRIO INTEGRAL

O Maxx, ao longo de seus 15 anos, sempre primou pela preparação 
em alto nível. Aprovamos mais de 12 mil alunos entre pré-
vestibulandos e concursandos.  E na necessidade de se diferenciar 
dos grupos educacionais que geram resultado pelo quantitativo de 
estudantes, Nossa Escola colocou em prioridade a preparação de 
todos, e consequentemente, o resultado também de todos. 

Desde 2016 temos 100% de aprovação em Universidades Públicas 
e em 2019 garantimos 24 notas A na Uerj. Destas, 6 na Segunda 
Série do Ensino Médio, e 2 na primeira. É o Resultado da preparação 
continuada.

DNA DE PREPARAÇÃO



PREPARAÇÃO 
EM 3 ANOS
Não há aprovação nas carreiras de maior concorrência, 
nem pelo ENEM, nem pela UERJ, sem imersão. Nosso 
Sistema Pedagógico se antecipa e aplica os conteúdos 
dos 3 anos de Ensino Médio nos dois primeiros anos. 
Com esse formato, nossa Terceira Série é unicamente 
preparatória, o que permite fundamentar a preparação 
no modelo que melhor gera resultado que é o Revisional 
baseado em Exercícios.
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Hoje temos se não a maior, uma das maiores grades de 
preparação para Medicina. Isto porque nosso projeto amplia 
significativamente o número semanal de aulas de Biologia, 
Química e Redação. Com esse processo direcionado, nossos 
alunos geram resultados apurados na área de Biomédicas.

PREPARAÇÃO 
PARA MEDICINA

Nossos alunos de Primeira e Segunda Séries podem optar 
por assistirem a todas as aulas ou alguns componentes-
chave da tarde no Pré-vestibular, o que permite uma 
verdadeira e aprofundada preparação a médio prazo.

Hoje sabemos que as probabilidades de aprovação em 
carreiras mais concorridas aumentam muito se o aluno 
antecipa a sua preparação a partir da Primeira Série.

GRADE DISPONÍVEL  
A TODOS



Somos uma escola de preparação para o 
ENEM e UERJ. Nossa grade horária é vertical e 
completa com quase 50 horas de aulas semanais. 
Todo esse esforço é fundamental para aquele 
aluno que já escolheu sua profissão ou não tem 
imediata intenção de empreender.

Essa verdade nós sabemos. Mas precisamos 
nos capacitar para preparar os alunos que não 
têm os perfis ou aspirações dos grupos acima 
citados.

Então a missão do Maxx passou a ser 
produzir recursos para que todos os alunos, e 
não apenas um grupo, tenham direito de fazer 
a transição Ensino Médio/Mercado de Trabalho 
com condições reais de se realizar pessoal e 
profissionalmente.

Para isso, o Colégio Maxx vem estudando 
processos pedagógicos de diferentes regiões do 
Brasil e do Mundo. Tivemos a possibilidade de 
conhecer Sistemas de Ensino na Argentina, Chile 
e Uruguai, e estudamos alguns cases pedagógicos 
como Bilbao (Espanha) e Bruxelas (Bélgica).

A conclusão a que chegamos foi a já espe-
rada: nossos processos pedagógicos estão atrasa-
dos em tecnologia, qualidade de formação geral, 
além de estarmos engatinhando nos modelos de 

formação técnica.
Na maioria dos países desenvolvidos, o cur-

so técnico é uma realidade de trabalho para boa 
parte da classe média, sendo os salários muito mais 
próximos e em muitos casos acima dos realizados 
pelas profissões de formação superior.

A conclusão a que chegamos é que o pré-
vestibular, um recurso também presente em 
alguns dos países citados, ganhou, no Brasil, um 
contorno diferente, de modo a singularizar e saída 
do Ensino Básico. Essa singularização chega ao 
imaginário do aluno como a panecéia universal, 
como a solução profissional para o estudante, 
quando deveria ser uma das alternativas.

Considerando a baixa idade e a necessidade 
de o jovem e o adolescente antecipar suas 
decisões profissionais, vemos a realidade diferente 
da expectativa dos estudantes. Apenas 30% dos 
formados em nível superior trabalham na área 
de formação, além de um percentual substancial 
de alunos simplesmente desistirem no meio do 
caminho dos cursos ora escolhidos.

Além disso, o Estado brasileiro tratou a 
educação de nível técnico de modo bancário, 
valorizando o volume em detrimento ou da 
qualidade de formação, ou da relevância de curso 
frente ao mercado.

DEMANDA  
LATENTE 

HUMANAS & 
MERCADO

MATEMÁTICA & 
TECNOLOGIA

BIOMEDICINA 
(Medicina)

UERJ / ENEM

GRADE  
ESPECÍFICA
TARDE

GRADE  
COMUM
MANHÃ

DISTRIBUIÇÃO DA GRADE NOS TURNOS



O itinerário formativo ensaiado pela BNCC, ratifica a importância da 

tomada de decisão profissional, do valor da empregabilidade e das 

múltiplas vocações a serem potencializadas na conclusão do Ensino 

Básico.

Nesse sentido, a obrigatoriedade das escolas oferecerem cursos técni-

cos como alternativa ao vestibular, a ser regulamentar em curto prazo, é 

não somente um fato próximo, mas uma necessidade social.

O CURSO  
TÉCNICO COM 

VALOR 
AGREGADO
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O MAXX SE

ANTECIPOU
Embora todos os gestores escolares saibam a importância da 

formação técnica por meio dos itinerários formativos a serem definidos 

pela BNCC, não vemos movimentação com foco nesse objetivo. Na 

verdade, as escolas do País, considerando as autorizações de cursos 

técnicos presentes no catálogo do MEC, poderiam implementar tais 

formações, bem como propor, em nível formal, novos cursos, desde 

que dentro dos parâmetros já definidos pelo Ministério.

Nós do Maxx decidimos sair na frente, entendemos a importância, 

temos a legislação como apoio e a necessidade premente, que é o 

emprego técnico.



Oferecemos dois cursos técnicos de alto impacto profissional. 

Não buscamos oferecer essa formação com a mera intensão de 

empregar. Buscamos as carreiras vitoriosas, com identificação 

nas tendências do mercado de trabalho e com remuneração que 

realmente gere independência e autoestima.

O PÚBLICO DEFINE O 
CURSO TÉCNICO

 (850 HORAS + GRADE CURRICULAR GERAL)

• Teoria do Voo

• Navegação Aérea

• Meteorologia

• Inglês

ÁREA  ...............................................................................................Tecnológica

ÊNFASE   ........................................Matemática, Física e Engenharia

REMUNERAÇÃO   ........................ de R$ 10.000,00 a R$ 30.000,00

ACESSO   ................................................................................Prova da ANAC

OPÇÕES   .....................................................................Asa fixa ou rotatória

PERÍODO DE ESPECIALIZAÇÃO   ...................................................... 2 anos

* Com Certificado de Conclusão

CPPP – CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 
DE PILOTO PRIVADO



CTCE – CURSO TÉCNICO 
EM COMÉRCIO EXTERIOR 

(800 HORAS + GRADE CURRICULAR GERAL)

• Introdução ao Comércio Exterior

• Ética, Empreendedorismo e Marketing

• Importação e Exportação

• Direito e Legislação

• Negociação e Custos

ÁREA   ..................................................................Empresarial e Humanas

ÊNFASE   ......................................................... Importação e Exportação

ÊNFASE   ............................................................................ Inglês e Espanhol

REMUNERAÇÃO   ............................ de R$ 6.000,00 a R$ 15.000,00

ACESSO   ........................................ Diploma Reconhecido pelo MEC

OPÇÕES   .........................................................................Adição do Françês

PERÍODO DE ESPECIALIZAÇÃO   .......................................................... 0 ano

* Com Diploma de Conclusão
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VOCÊ  
NO MELHOR 
MERCADO DE 
TRABALHO

ITINERÁRIO FORMATIVO  

CURSOS DE ALTO IMPACTO

O Maxx se antecipou à legislação e diretrizes 

governamentais na busca pela profissionalização 

da mão-de-obra derivada do Ensino Médio. 

Temos dois cursos que posicionam nosso 

aluno que opta pelo mercado de trabalho 

imediatamente a sua saída. Só que fazemos 

de modo a posicioná-lo em áreas de formação 

altamente valorizadas, bem remuneradas e com 

perspectivas constantes de crescimento e nível 

de status social, a saber:



BILINGUISMO
Somos uma escola Bilíngue, com ampla abordagem 
trilingue (português, inglês e espanhol). Nossos alunos da 
Educação Infantil aprendem por imersão, sem qualquer 
contato com a língua portuguesa até os 6 anos de idade. 
A partir dessa idade, a grade de Língua inglesa é ampla e 
o conceito instrumental.

2 PREMISSAS 
DE ESCOLHA

DNA DE TECNOLOGIA  
DE PONTA
Nossa escola, vem a mais de 3 anos, desenvolvendo 
um processo instrumental de aulas por meio do uso 
de simuladores de voo profissionais. Este processo 
desembocou em um Sistema de Ensino com material e 
orientadores específicos, bem como fluxo de formação 
e preparação nessa área. Hoje detemos tecnologia e 
infraestrutura superior às escolas de aviação civil no País.



Chegou o momento de o aluno escrever sua história 

não somente a partir da formação superior, mas 

também a partir da conclusão de nível médio. 

Estamos prontos para te aprovar no ENEM e na UERJ, 

mas também te posicionar no mercado de trabalho. 

Você escolhe.
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O ALUNO ESCOLHE, 

PREPARAMOS



TECNOLOGIA E 
MATEMÁTICA
Hoje a grade horária de Matemática disponível no Ensino Médio 
é de 11 tempos semanais. Esse volume é similar a preparatórios 
pré-militar para as provas do IME e ITA. Esse modelo é 
fundamental, não somente como força na preparação como 
também alicerce para os Cursos Técnicos e Profissionalizantes 
de Comércio Exterior e Piloto Privado, respectivamente. 

ALUNO-PROFESSOR
Em nossa Escola, valorizamos o esforço e o talento. Nosso 
programa de  direcionamento profissional começa em sala 
de aula. Nossos melhores alunos e com maior aptidão para 
os relacionamentos interpessoais podem ser recrutados para 
trabalharem em plantão de dúvida no auxílio dos alunos da 
própria classe ou de outras abaixo. Este processo tem, como 
parte de sua motivação, a remuneração dos nossos alunos.
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