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APRESENTAÇÃO
Conhecimento e formação humana são os dois pilares
mais importantes que uma escola, comprometida com os
constantes desafios na educação de crianças e adolescentes,
pode oferecer. A sociedade atual, cada vez mais, exige
excelência na preparação acadêmica e na construção de
valores essenciais à formação integral do ser humano.
Projetos inovadores, aliados à afetividade, à ética e à

No Master,
a tarefa de casa
é tão importante
quanto a
de classe.

responsabilidade, constituem a essência pedagógica do
Colégio Master. A escola oferece inúmeras oportunidades de
aprendizagem e reconhece o importante papel social e humano
o trabalho dos professores
é dar continuidade a esse
aprendizado em sala de aula,
trazendo parte do ambiente
familiar para a escola. Talvez
seja esse o motivo de termos
tanto orgulho e saudade
quando nossos alunos se

No nosso colégio, a família é a grande
responsável pela formação dos alunos,
oferecendo carinho, atenção e lições
para a vida inteira. Acreditamos que

formam.

E assim, a Família Master
vai crescendo a cada dia.

da educação, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
Cultivamos e partilhamos, cotidianamente, as sementes do
esforço e da dedicação no cumprimento da nossa missão
como escola, com educadores bem formados, continuamente
atualizados e motivados a formar cidadãos éticos, criativos,
críticos e transformadores.

Sejam bem-vindos ao Colégio Master, uma escola cuja
marca é a educação de qualidade que seu filho merece.
Equipe Master.
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Missão
Formar, de modo afetuoso e individualizado,

Professores
Nazareno
e Herbenni
Oliveira

pessoas autônomas, responsáveis, críticas,
solidárias e espiritualizadas, bem como
física e mentalmente saudáveis, além de
academicamente preparadas.

Visão
Dar ao mundo pessoas capazes
de transformá-lo para o bem.

DIRETORES
Desde o ano de 2000, quando nós
– Professores Nazareno e Herbenni
Oliveira - plantamos em uma escola,

Valores
Afetividade;

Ética;

Protagonismo;

Pioneirismo e
Criatividade;

Interdependência;

Sustentabilidade.

localizada na Av. Bezerra de Menezes,

pedagógico, sempre realizado com
muito afeto e paixão pelo educar. Em
2014, nossa missão de proporcionar
uma formação integral ao aluno
transpõe as barreiras geográficas do
Ceará e instala-se na cidade de Natal,
sendo referência em educação no
estado do Rio Grande do Norte.

a semente da instituição que hoje é

Acreditamos que a marca do Colégio

o Colégio Master, sentimo-nos cada

Master consolida-se pela união de

vez mais impulsionados pelo amor ao

uma equipe que coloca compromisso,

trabalho com a educação. E assim,

dedicação e eficiência em tudo

novas conquistas foram surgindo em

que faz, garantindo a plenitude do

nossa história como educadores.

nosso projeto de ofertar um ensino

Fundamos, em 2005, o Colégio
Master Sul, sede que fortaleceu a

de qualidade aliado a uma sólida
formação humana.

continuidade de um excelente trabalho
4

5

MASTER
NA UNESCO
Compromisso com a educação
É com orgulho que, desde 2008, fazemos parte da rede do Programa
de Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (PEA-UNESCO).
O PEA, presente em 130 países, é um braço da Unesco, que atua no
campo da educação e da cidadania, com o objetivo de criar uma rede
internacional comprometida com a missão de uma cultura de paz.
Essas escolas formam uma comunidade organizada e ativa, que
atua pelo ideal de uma educação melhor. Para ser associada ao
PEA, a escola precisa comprovar o compromisso com os princípios
da UNESCO, além de realizar projetos relacionados à cidadania, à
solidariedade e ao bem-estar social.
Participar de uma rede internacional é muito importante para nós,
pois caminhamos lado a lado na missão de educar e exercer a
coparticipação para um mundo melhor.
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A Educação Infantil do Colégio

Educação
Infantil

Master é o segmento da escola
que atende crianças de 1 ano
e 6 meses a 5 anos de idade.
Ela é formada por uma equipe
experiente e comprometida
com a formação acadêmica
e valores éticos do aluno.
Destaca-se pela atenção que
dispensa às crianças e aos pais,

Faixa Etária

proporcionando interação entre

NÍVEL

IDADE

a escola e a família.

Infantil I

1 ano e 6 meses ou a completar até 31/03/2022

O Master dispõe de um espaço

Infantil II

2 anos ou a completar até 31/03/2022

totalmente voltado ao pleno

Infantil III

3 anos ou a completar até 31/03/2022

desenvolv mento do educando,

Infantil IV

4 anos ou a completar até 31/03/2022

com salas amplas e bem

Infantil V

5 anos ou a completar até 31/03/2022

arejadas, área de recreação com
jardim e parque infantil.

Processo de Sondagem
Tendo-se atendido à necessidade mínima de idade, é realizada uma
entrevista com a Equipe Pedagógica. Após o contato e a devolutiva da
entrevista, a criança pode ser matriculada na secretaria da escola.

Horário de Funcionamento
TURNO

INÍCIO

TÉRMINO

Manhã

07h20

11h30

Tarde

13h20

17h30

*Início do
ano letivo
a definir.

A Educação Infantil
Master estimula
a criatividade e o
imaginário da criança;
a compreensão da
realidade; dos direitos
e responsabilidades
em relação a si mesma;
aos outros e ao meio
ambiente.

Esses objetivos se
realizam a partir de:
Material didático que desenvolve habilidades, conforme a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC);
Projeto Giroletras, cujo objetivo é incentivar a prática da leitura e o desejo de ler, através de vivências lúdicas,
dramatizações teatrais e contação de
histórias;
Aulas de musicalização e
psicomotricidade;
Aulas de expressão corporal;
Aulas diárias de Inglês - Programa
Bilíngue (a partir do Infantil II)*;
Eventos recreativos, culturais e
comemorativos;
Projeto de formação de habilidades
socioemocionais com Lego Education;
Recursos tecnológicos como apoio às
atividades pedagógicas.
*SÓ PARA FORTALEZA
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Ensino
Fundamental

Documentação
para matrícula
Fotocópia da certidão
de nascimento do aluno;
4 fotos 3x4 recentes;

Faixa Etária
NÍVEL

IDADE

1° ano

6 anos ou a completar até 31/03/2022

2° ano

7 anos ou a completar até 31/03/2022

3° ano

8 anos ou a completar até 31/03/2022

4° ano

9 anos ou a completar até 31/03/2022

5° ano

10 anos ou a completar até 31/03/2022

6° ano

11 anos ou a completar até 31/03/2022

7° ano

12 anos ou a completar até 31/03/2022

8° ano

13 anos ou a completar até 31/03/2022

9° ano

14 anos ou a completar até 31/03/2022

Comprovante de residência;
Fotocópia do RG e do CPF do
responsável financeiro;
Declaração de curso
da escola anterior;
Documento de transferência
da escola anterior;
Declaração de quitação
da escola anterior;
Atestado médico a partir do 6º
ano para a prática de Educação
Física.

O Ensino Fundamental compreende

Processo de Sondagem

adequando seu projeto pedagógico,

Os alunos passam por entrevistas com a Equipe Pedagógica, na qual

de forma horizontal, às demandas

apresentam relatório ou ficha de acompanhamento de aprendizagens (1º

e aos estímulos necessários para

ano) ou o boletim da escola anterior (a partir do 2º ano). Posteriormente,

cada faixa etária.

realizam testes de sondagem de Português e Matemática. A admissão
dos alunos em suas séries dependerá dos resultados obtidos em todas
as etapas do processo de sondagem, do número de vagas disponíveis e
da avaliação do boletim da série anterior, apresentado no ato de inscrição do teste de sondagem.
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as séries do 1º ao 9º ano,

Entendendo que a educação
básica é um processo tão coletivo
quanto individual, o Colégio

e vivências específicas para
o segmento, proporcionando
espaço para fortalecer
habilidades diversas, entre elas,
as socioemocionais.

As competências do
século XXI, impressas na
Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), refletem
a necessidade de um
trabalho realizado por uma
equipe muito qualificada,
comprometida e com um
projeto diversificado e
desafiador. E que também
conta com forte incentivo à
experimentação, à pesquisa,
à cultura e à cooperação.

Master desenvolve aulas, projetos
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Ensino
Fundamental
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Ensino Fundamental I (1º ano)
TURNO

INÍCIO

TÉRMINO

Manhã

07h20

11h30

Tarde

13h20

17h30

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
TURNO

INÍCIO

TÉRMINO

Manhã

07h10

11h25 ou 12h10 (conforme o horário de aula)

Tarde

13h20

17h35 ou 18h20 (conforme o horário de aula)

Ensino Fundamental II
TURNO

INÍCIO

TÉRMINO

Manhã

07h10

11h ou 12h40 (conforme o horário de aula)

Tarde

13h30

17h20 ou 19h (conforme o horário de aula)

*Início do ano letivo
a definir.
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Esses objetivos se
realizam a partir de:
Material didático atualizado conforme a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
Projeto Giroletras (até o 7° ano), cujo objetivo é despertar o prazer pela leitura, promover a ampliação do repertório cultural,
desenvolver a competência leitora, a proficiência na escrita e o conhecimento das diferentes funções comunicativas nos textos;
Master English Program - Programa de ensino de língua inglesa para alunos do Infantil II
à 1a série do Ensino Médio.
Laboratório de Redação (a partir do 5o ano);
Recursos tecnológicos como apoio às atividades pedagógicas;
Estímulo às artes: flauta (1º ano); coral infantil (2º ao 5º ano); teatro e grupo de dança
(a partir do 6º ano);
Avaliações internas e externas; realização
de simulados estilo ENEM (a partir do 6º
ano);

Projetos: Civismo, Liderança, Vida Saudável,
dentre outros de proposta interdisciplinar;
LIV - Laboratório Inteligência de Vida (do
2o ano do Ensino Fundamental a 1a série do
Ensino Médio);
Jornada do Conhecimento;
Vivências com aulas em campo;
Acompanhamento personalizado: plantão
tira-dúvidas (a partir do 6º ano) e aulas de
apoio;
Uso de plataformas digitais.
De forma opcional, oferecemos ainda:
Preparação para Primeira Eucaristia
(5º ao 7º ano);
Preparação para o Colégio Militar de
Fortaleza (a partir do 3º ano do Ensino
Fundamental);
Aulas de Robótica (oferta conforme formação de turmas);
Aulas de Violão (a partir do 4º ano).

Participação em olimpíadas internas estaduais, nacionais e internacionais;
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Esses objetivos se
realizam a partir de:

Ensino
Médio
Faixa Etária
NÍVEL

IDADE

1a série

15 anos ou a completar até 03/2022

2a série

16 anos ou a completar até 03/2022

3a série

Não há exigência de faixa etária

O Ensino Médio
do Colégio Master
é voltado para a
formação de cidadãos,
desenvolvendo a
intelectualidade dos
alunos e aprimorando
neles a superação de
desafios.

Material didático atendendo à expectativa ENEM, UNICAMP, ITA, IME, USP,
dentre outros;
Biblioteca informatizada com
acesso à internet;
Laboratório de Redação;
Projetos de Orientação Profissional;
Departamento de Vestibulares com
rico acervo de provas;
Simulados ENEM, UECE, UNICAMP,
ITA, IME e USP;
Plantões Tira-Dúvidas;
Prática de Esportes;

Nesta etapa, o aluno começará

Processo de Sondagem
1ª, 2ª e 3ª série
Os alunos passam por entrevista com a Equipe Pedagógica, na qual apresentam
o boletim da escola anterior. Posteriormente, realizam testes de sondagem de
Português e Matemática. A admissão dos alunos em suas séries dependerá dos

a definir a sua escolha com
relação a que profissão seguir.

Eventos de caráter filantrópico, cultural, artístico e educativo, relacionados
às atividades curriculares;

O Master está sempre ao lado

Preparação para Crisma (opcional);

dele, orientando na definição de

Sala de Tecnologia Educacional;

suas competências, habilidades

Avaliações Externas;

e potencialidades.

Aulas em Campo;

resultados obtidos em todas as etapas do processo de sondagem, do número de

Projeto Cinemaster;

vagas disponíveis e da avaliação do boletim da série anterior, apresentado no

O Colégio Master disponibiliza

ato de inscrição do teste de sondagem.

espaço perfeitamente adequado

Projeto Interdisciplinar.

às necessidades do educando, e

Horário de Funcionamento
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TURNO

INÍCIO

TÉRMINO

Manhã

07h10

13h30 (conforme horário de aula)

Tarde

13h30

19h50 (conforme horário de aula)

sua equipe de professores está
empenhada com a trajetória de
sucesso pessoal e profissional
do aluno.
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BIBLIOTECA E
SALA DE ESTUDOS

PréUniversitário

Como suporte,
o aluno dispõe de:
Atendimento individualizado
(Assessoria Master);
Laboratório de Redação;
Plantão Tira-Dúvidas;
Aulas preparatórias para olimpíadas;

O projeto Pré-Universitário do Colégio
Master conta com um corpo técnico e
pedagógico, composto por profissionais
que estão em constante processo de
aprimoramento em gestão de pessoas
e em saberes pertinentes à educação
moderna. Isso faz do nosso sistema
de ensino um dos mais vencedores do
país, com destacadas aprovações nos
exames mais concorridos, como: ENEM,
ITA, IME, UNICAMP, UECE e instituições
privadas com excelente conceito no
MEC, o qual ratifica nossa solidez no
mercado e sustenta nossa missão.
Prezamos pela proximidade com os
alunos e suas famílias, estabelecendo
laços de pertencimento que estreitam
as parcerias e acrescentam afeto
ao aspecto técnico do nosso fazer
pedagógico, o que certamente promove
uma cultura de alegria e de paz em
nossa comunidade escolar.

funciona como uma potente
ferramenta para o desenvolvimento
do aluno, da sua autonomia
intelectual e também no processo
de ensino e aprendizagem.
Por isso, o Colégio Master busca
sempre atualizar o seu acervo
de livros, revistas, jornais,
enciclopédias, mapas, atlas e
material multimídia.

Neste espaço, também são

Aulões de atualidades;

realizadas atividades que

Avaliações externas;

fomentam o prazer de ler, como

Campeonatos esportivos;

Master Night;

o Clube da Poesia e o Grupo do

Cinemaster (aulas comentadas
no cinema);

Master On-line;

Reino Encantado. Com ambiente

Material didático de excelência;

Comemorações cívicas, sociais
e culturais;

Orientação profissional;

climatizado, serviço de pesquisas,

Departamento de vestibulares (provas
e inscrições de todos os vestibulares
do país);

Simulados estilo: ENEM, UECE, UNICAMP,
ITA, IME, USP, etc;

Palestras para pais;

recursos audiovisuais e acesso à
internet, a biblioteca do Colégio
Master proporciona aos alunos,

Feira das profissões;

VestSaúde;

pais e educadores informação e

Intervalos culturais;

Plataforma Bernoulli;

conhecimento.

Simulados corrigidos pela TRI.
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A biblioteca escolar bem utilizada
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SIM

Sistema de Tempo
Integral Master
O Sistema de Tempo Integral (SIM) oferece um acompanhamento às necessidades educacionais diárias do aluno, privilegiando uma rotina planejada e dinâmica para desenvolver o hábito de estudo, a autonomia e a
sociabilidade.

OBJETIVOS
Desenvolver o hábito de estudo diário, através da realização de atividades dirigidas em sala de aula e das
tarefas de casa;
Estimular uma alimentação saudável, higiene pessoal e atividades
esportivas para o bem-estar físico e
emocional;
Promover atividades culturais, ampliando o repertório de aprendizagem do aluno e incentivando-o às
novas descobertas;
Proporcionar um ambiente acolhedor que possibilite uma maior sociabilidade, responsabilidade e autonomia, vivenciadas com alegria, em
uma nova perspectiva do tempo de
permanência na escola.
18

Para isso,
oferecemos:
• Acompanhamento pedagógico
coletivo e individual;
• Oficina de artes;
• Orientação nutricional;
• Musicalização e aulas de violão
(a partir do 4º ano);
• Aulas de Inglês com vivência
bilíngue;
• Atividades recreativas;
• Atividades esportivas;
• Projetos Culturais.

19

20

21

21

ESPORTES

ESCOLINHAS
DE ESPORTES
DO MASTER.
Escolha os próximos itens do
uniforme do seu filho: chuteira,
sapatilha, touca ou quimono.

O Colégio Master
vê o esporte como
um importante instrumento para
a promoção da saúde física e

MAIS UMA
ATIVIDADE
PARA O
SEU FILHO
IR BEM NA
ESCOLA: A
FÍSICA.

mental do aluno. Além disso, a
prática esportiva funciona como
elemento de socialização, desenvolvendo aspectos fundamentais do cotidiano: disciplina,
liderança e entrosamento entre
os próprios alunos e mestres.
A boa interação entre corpo e
mente constitui-se em elemento preponderante na preparação
do cidadão rumo aos desafios e
conquistas.

Para isso,
oferecemos:
• Ginásios cobertos;
• Escolinha de balé, futsal, voleibol,
basquete, judô, natação;
• Jogos interclasses;
• Participação em diversas competições locais e interestaduais.

Escolinhas de Esportes
do Master. Já pode ir se
acostumando a chamar
o seu filho de campeão.
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Nas Escolinhas de Esportes do Master, a saúde e a diversão
jogam sempre no mesmo time. Estimulando o seu filho à prática
de esportes desde cedo, ele só tem a ganhar:

1 | Desenvolvimento
físico

2 | Melhora nos
estudos

1 | Melhora na
socialização

Ajuda na formação
dos músculos, resistência cardiorrespiratória, habilidades
motoras e execução
de movimentos com
equilíbrio.

Por estimular a oxigenação do cérebro,
o raciocínio fica mais
rápido e o rendimento
escolar tende a melhorar. É ponto na quadra
e 10 na prova.

Por se tratarem de
atividades em grupo,
o convívio ajuda os
estudantes a trabalharem o sentimento
de equipe e a fazer
novas amizades.

Matricule seu filho no time:

Modalidades:

As inscrições podem ser realizadas
na Secretaria do Colégio.

Futsal, Balé, Judô
e Natação.
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TECNOLOGIAS
E SUAS
LINGUAGENS

O Colégio Master
está sempre atento
às inovações, constantemente buscando
referências nacionais
e internacionais para
ampliar as possibilidades de aprendizagem,
com o uso de tecnologias que, atreladas ao
projeto pedagógico,
contribuem para uma
educação em constante movimento e
comprometida com a
formação de habilidades e competências do
século XXI.

O estímulo ao desenvolvimento de habilidades relacionadas com as tecnologias e suas
liguagens acontece desde a
Educação Infantil. Nesta idade,
realizam atividades de mecânica e robótica, prolongando-se
pelo Ensino Fundamental dentro da grade.
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Por isso,
o aluno
vivencia:

Os alunos do 6º ano ao Ensino
Médio participam do Clube de
Robótica com vivências teórico-práticas, extracurriculares,
fortalecendo seus conhecimentos nesta área e desenvolvendo habilidades socioemocionais, como trabalho em
equipe, liderança e resolução
de problemas.

• Uso de lousas interativas
como apoio às aulas;
• Tablets para atividades
realizadas em sala de aula,
além de PCs em biblioteca
e sala de tecnologia, para
uso em pesquisa e atividades coletivas;
• Acesso à rede Wi-Fi, em
espaços específicos;
• Agenda on-line para
comunicação rápida e
constante entre família e
escola;
• Uso de plataformas digitais diversas para ensino da matemática e da
leitura.

O Canvas é um dos LMS
- Learning Management
System (Sistema de Gestão
de Aprendizado) mais utilizados no mundo.
O Colégio Master adotou este
sistema no início deste ano, para
aperfeiçoar a troca entre alunos e profesores, com o intuito
de dispor de um ambiente virtual que fosse capaz de proporcionar interação diretamente com
o professor, acompanhamento
de todos os conteúdos de forma
mais organizada, recebimento e
envio de atividades diretamente
pela plataforma, utilizando diversos formatos (vídeo, áudio,
imagem, documento, etc), assim
como a devolutiva dos professores pode acontecer nestas mesmas possibilidades.
Além disso, a plataforma oferece
outros recursos, como interação
entre alunos através de fóruns,
realização de testes e outras
funcionalidades.
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PROJETOS E VIVÊNCIAS
MASTER ENGLISH PROGRAM

english program

Seu filho fluente no inglês é o objetivo da escola, que oferece
dentro da grade curricular um programa com ampla carga horária e repleto de vivências no idioma.

PROJETO GIROLETRAS
Os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
têm, no Projeto Giroletras, um meio de expandir seus horizontes,
desenvolver a comunicação oral e aprimorar a escrita. Através
de leitura individual e coletiva, dramatizações teatrais e elaboração de material, há um significativo crescimento na linguagem e
na expressão. O uso de plataformas digitais, além de livros físicos, ampliam o repertório cultural dos alunos.

LEGO EDUCATION
PROJETO LIDERANÇA
Anualmente, promovemos eleições para escolher os líderes e vice-líderes de cada turma, do Ensino Fundamental I e do Ensino
Fundamental II (até o 8º ano). Os eleitos participam do Projeto
Liderança, sob a coordenação do Orientador Educacional. Os estudantes desenvolvem senso de responsabilidade, consciência
política e participação intensa no dia a dia escolar.

PROJETO MASTER SOLIDÁRIO
Ações de assistência social sob iniciativa e participação
do aluno são realizadas através do Interact Club Planalto
Master, ramificação juvenil da organização filantrópica Rotary
Internacional, o qual é destinado aos alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio.

DIALOGANDO COM OS PAIS
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O Colégio Master, semestralmente, recebe especialistas em educação e psicologia para uma conversa com os pais. Através do
projeto, pretendemos fortalecer o diálogo e consolidar as relações entre pais e filhos e família-escola.

Da Educação Infantil ao 1º ano, atrelado ao material didático,
é utilizado para formação de habilidades socioemocionais do
recurso do Lego Education ® .

LIV - LABORATÓRIO INTELIGÊNCIA DE VIDA
Os alunos do 2o ano do Ensino Fundamental à 1a série do Ensino
Médio têm, semanalmente, uma aula específica para o desenvolvimento das competências socioemocionais, com abordagem em
valores e atitudes experimentados e aprendidos na relação com
o outro e com o espaço (escola, família, comunidade).

FORMAÇÃO CÍVICA
Em hasteamentos semanais, os alunos do Ensino Fundamental
desenvolvem o senso patriótico. Ocasionalmente, são convidados palestrantes para um hasteamento temático, abordando e
debatendo com nosso corpo discente assuntos relevantes para
fortalecer a formação cidadã.
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PROJETO VIDA SAUDÁVEL

PROJETO HI5

Nossos alunos aprendem, desde a Educação Infantil, a ter
hábitos alimentares saudáveis e apreço pela prática de exercícios físicos. Atividades e vivências lúdicas sensibilizam as
crianças para a importância de cuidar do corpo e da mente,
buscando uma vida plena e saudável.

Protagonismo e relações de amizade e respeito entre os alunos, estes são os objetivos deste projeto. Liderado por um grupo de alunos, o HI5 promove ações voluntárias na escola para
fortalecer laços afetivos e oportunizar a participação juvenil.

PROJETO ROBÓTICA E CULTURA DIGITAL
O letramento digital hoje é tão importante quanto os conhecimentos das demais áreas, pois trata-se de uma linguagem cada
vez mais usada para produzir conhecimentos, trocar informações e conectar-se com pessoas de qualquer parte do planeta.
Por isso, o Colégio Master dispõe de Sala de Tecnologias, onde
alunos vivenciam iniciação em Robótica e Programação, desde
a Educação Infantil. No Ensino Fundamental temos também a
oferta opcional da Robótica, para aprofundamento destes conhecimentos, como escolinha extracurricular. E para alunos do
Fundamental II e Ensino Médio, temos o Clube de Robótica, preparando alunos para participarem de olimpíadas na área.

Colégio Master de mãos dadas. De perto ou de longe!

OLIMPÍADAS
As Olimpíadas, de forma geral, têm motivado nossos alunos a descobrir
mais sobre as ciências e tecnologias. Além disso, algumas competições
procuram estabelecer um intercâmbio entre escolas e instituições de
ensino superior, situação que estimula a escolha profissional do estudante. Mais do que medalhas, prêmios e diplomas, a participação em
olimpíadas consolida conhecimentos e desenvolve habilidades.

FEIRA DAS PROFISSÕES
Evento direcionado para os alunos do Ensino Médio com
o objetivo de proporcionar aos nossos alunos uma melhor
compreensão a respeito das profissões, do mercado de
trabalho e das possibilidades de atuação das diversas áreas do conhecimento, contribuindo para uma escolha profissional consciente e bem sucedida. Durante a Feira das
Profissões acontecem palestras com profissionais qualificados, ciclo de palestras com ex-alunos universitários e
convidados, além de exposições das principais instituições
de ensino superior do Ceará.
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SEGURANÇA
O Colégio Master possui circuito
interno de televisão, com câmeras
instaladas em locais como portarias, recepção, quadras poliesportivas, pátio, cantina, auditório,
biblioteca, corredores e salas de
aula. Nas portarias, o controle de
entrada e saída é feito por meio
de biometria, com a colocação da
digital dos alunos e funcionários.
O mecanismo também é usado,
além da segurança, para registrar
a frequência dos estudantes.

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO
Os alunos terão acesso à escola através da
liberação das catracas, utilizando a biometria. Com a catraca, registram-se todos os
horários de chegada, saída e permanência
dos alunos na escola. Os alunos só serão
entregues às pessoas autorizadas pelos
pais ou responsáveis. Caso a criança precise sair da escola com outra pessoa que
não seja autorizada previamente, deve ser
comunicado via agenda online do aluno e
confirmado por telefone. O acesso às salas
de aula se dará somente na entrada e saída dos alunos, após o término do horário
das atividades do dia. Dessa forma, garantimos organização e segurança.
6º ANO À 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
O aluno deverá registrar sua presença nas
catracas através da biometria.

colmaster.com.br

Nosso endereço eletrônico é constantemente atualizado para proporcionar aos
visitantes vários serviços personalizados. Cada aluno possui login e senha para
acessar o Boletim Informativo Master (BIM), onde pode ser conferido o rendimento do estudante.
Além disso, estão disponíveis agendas de sala para consulta, calendário escolar,
apresentação de projetos, roteiros de estudo e gabaritos, notícias e coberturas
de eventos, galerias de fotos e vídeos, materiais didáticos para download e informações sobre diferentes setores da escola.
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MASTER BEZERRA

Av. Bezerra de Menezes, 1802 / São Gerardo
CEP 60.325-002 / Fortaleza/CE • Tel: (85) 4011.1212

MASTER SUL

39 ALUNOS

Av. Ulisses Bezerra, 2200 / Cidade dos Funcionários
CEP: 60.822-490 / Fortaleza/CE • Tel: (85) 4009.0101

M A S T E R N ATA L

16 ALUNOS
16 ALUNOS
2 ALUNOS
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Av. Ayrton Senna, 761 / Capim Macio
CEP: 59.080-100 / Natal/RN • Tel: (84) 3235-1200

