
MANUAL DO ALUNO 
2021



SUMÁRIO

Mensagem do Diretor   02
Ao aluno   03

Normas Gerais   08
Direitos e Deveres do Aluno   09

É Vetado ao Aluno   11
Matrícula e Rematrícula   13

O que oferecemos   14 
Diretrizes Pedagógicas   15 

Premiações Acadêmicas   15
Sedes   16

Conselho Diretor   21
Fale Conosco   22

Palavras Finais   23



3 : Manual do Aluno 2021

A escola é um lugar de transmissão do patrimônio de conhecimentos por 
meio do qual se fornece o acesso aos elementos da cultura. Ir além da sala 
de aula, instigar o talento, contribuir para a construção do cidadão, isso é 
sim um grande desafio.

A boa formação escolar sempre foi um diferencial. Hoje, contudo, torna-
-se requisito de sobrevivência. É uma necessidade em um mercado compe-
titivo e seletivo. As mudanças ocorridas, ou em atual gestação na educa-
ção no Brasil, são fruto do esforço que o governo e a sociedade civil vêm 
propondo para acompanhar as transformações ocorridas no mercado de 
trabalho, que busca ajustar o aluno às demandas do processo de globali-
zação da economia.

Nesse novo contexto da história, o Olimpo tem o compromisso de ofere-
cer uma forma educacional que permita ao seu aluno sobreviver com dig-
nidade. O Olimpo tem o compromisso de oferecer uma escola tão exigente 
quanto a vida.

Rodrigo Bernadelli 
Diretor de Ensino

MENSAGEM DO DIRETOR

Proporcionar ao educando de pré-
-vestibular, Ensino Médio e Ensino Fun-
damental crescimento intelectual e hu-
manista, preparando-o para o ingresso 
no curso superior e capacitando-o a 
transformar a sociedade, por meio de 
uma proposta pedagógica que prioriza 
a valorização do conhecimento como 
ferramenta de trabalho do homem mo-
derno e o respeito ao indivíduo como 
fundamento para a construção de um 
cidadão digno.

Olimpo 1.Nome de vários montes da Gré-
cia: um na Mísia, outro na Cicília, outro na 
Arcádia, outro na Élida e, o mais célebre de 
todos, nos confins da Tessália. Este era con-
siderado a morada dos deuses e, particular-
mente, de Júpiter. Entretanto, aos poucos, o 
termo Olimpo desvinculou-se da montanha 
téssala, para designar o lugar habitado pelas 
divindades.

“Dicionário de Mitologia, Editora Best Seller, 2ª Edição.”

NOSSA MISSÃO
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O INÍCIO
AO ALUNO

Indubitavelmente, a Educação é a melhor heran- 
ça que um filho pode receber de seus pais. Ela é a 
grande ferramenta para a redução das desigualda- 
des sociais. Se um filho da classe menos favorecida tiver 
chances de se educar de forma semelhante àquele com 
melhores condições, estaremos construindo um país 
com igualdade de oportunidades e, em breve, uma na-
ção muito menos desigual. Pensamos que esse deveria 
ser o foco das preocupações da sociedade.

Infelizmente, são muito divulgados os exemplos de 
pessoas que, com pouco estudo, tiveram sucesso. Isso 
faz com que alguns jovens acreditem que essas exceções 
sejam a regra, desprezando a oportunidade que lhes é 
oferecida por meio da Educação.

Acreditamos que a Educação seja um processo di-
nâmico e não acabado, e que a sala de aula seja um 
centro de debates, discussões, diferenças, questio-
namentos e compartilhador de conhecimentos; um 
lugar onde há espaço para erros, contradições, 
criatividade e, fundamentalmente, colaboração mútua 
na relação aluno-aluno e aluno-professor. Essa é a Es-
cola de nossos sonhos e que, juntamente com a comuni-
dade, estamos construindo.

Aprenda mais
Ser bom aluno não requer noites em claro nem renún-

cia à diversão. Pelo contrário. Descanso e lazer são fun-
damentais para manter a disposição diante da pilha de 
exercícios para resolver e leituras a fazer. E não existe uma 
fórmula mágica nem mistério: basta elaborar um bom ro-
teiro de estudos e respeitar esse planejamento.

Tem que querer
Admitir que faltou vontade de aprender é um grande 

passo para melhorar a qualidade do aprendizado. Isso 
porque o desejo sincero de estar debruçado sobre os 
livros interfere na concentração. É o que faz a diferen-
ça, por exemplo, quando você percebe que não estava 
prestando a menor atenção naquele texto, embora esti-
vesse lendo frase após frase. Lembre-se sempre de 
que o sucesso nos estudos 
depende da disposição 
para a tarefa.
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AO ALUNO
Especialistas garantem que só quando você está li- 

gado no que está fazendo é que seu cérebro capta ade-
quadamente os estímulos externos, sejam eles a fala do 
seu professor ou algo escrito. O interesse e o desejo de 
prestar atenção no assunto promovem uma ativação ce-
rebral em níveis que permitem a memorização.  

Mesmo depois de estar concentrado na realização 
da tarefa, ainda há diversas maneiras de se tornar 
mais produtivo. Uma delas é estabelecer prioridades 
para a mente.

O maior desafio de um estudante, o processo seletivo 
para o ingresso no ensino superior pode ser vencido mais fa-
cilmente com algumas atitudes, como olhar primeiro a prova 
inteira e realizar os exercícios fáceis antes de responder ao 
resto. A melhor maneira de encarar uma prova é como um 
jogo de pega-varetas, em que você tira primeiro as peças 
que não oferecem risco.

Detalhes
O local em que você estuda pode influenciar seu de-

sempenho. Ele deve ser arejado e claro: abra a janela 
ou tenha uma boa luminária. Da ventilação adequada 
depende o bom funcionamento de seu cérebro e a boa 
luminosidade ajuda a manter a concentração. Também 
preste atenção na altura da mesa, que deve coincidir 
com a de seus cotovelos quando você estiver sentado. 

Prefira um móvel amplo que permita a organização de 
todo o seu material. E não se esqueça: dicionários, um 
comum e outro de etimologia, são úteis para elucidar 
conceitos, qualquer que seja a disciplina em questão.

Cantinho bom
Estudar sempre no mesmo lugar facilita a concentra-

ção. A mente acaba se educando para realizar as ope-
rações necessárias ao estudo quando você estiver ali. Se 
você não possuir um espaço seu, bibliotecas são ótimas 
alternativas. Na hora de estudar, mantenha a coluna 
ereta, formando um ângulo de 90º em relação às coxas, 
e deixe os pés inteiramente apoiados no chão ou em 
um apoio. Essa posição evitará que você sinta o corpo 
dolorido. É muito mais produtivo escrever ou ler sentado 
do que deitado. Relaxar em um sofá atrai o sono.

Outra dica dos especialistas é instalar um “cordão 
de isolamento”. Não custa pendurar na porta um car-
taz com os dizeres “não perturbe!”. Não atenda a te-
lefonemas e dispense as guloseimas enquanto estiver 
estudando. Conciliar qualquer atividade com o estudo 
desvia sua atenção e pode prejudicar o aprendizado. O 
computador e a Internet são poderosos instrumentos de 
estudos. Mas tome cuidado com as tentações: games e 
redes sociais são extremamente dispersivos.
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Engenharia da boa leitura
Ler algo, compreendendo com clareza seu conte-

údo, nem sempre é uma tarefa fácil e depende de 
prática. Não se aprende a ler às vésperas da pro-
va. É preciso adquirir o hábito, mesmo que isso 
seja feito utilizando livros sem relação direta com os  
assuntos das aulas. Isso é importante para se conquistar 
o prazer de ler.

Veja algumas dicas para tornar a leitura mais produtiva:

Grande tema
Antes de tudo, atente para os destaques apontados 

pelo autor do texto (título, intertítulos, quadros, ilustra-
ções). Isso vai ajudá-lo a ter uma noção ampla antes de 
começar uma leitura mais extensa.

Rabiscos
Vá destacando com caneta colorida ou marcador de 

texto as palavras-chave. Se preferir, escreva ao lado de 
cada parágrafo a ideia principal, o que vai facilitar a 
compreensão na hora de rever o assunto.

Interpretação
Durante a leitura, relacione e compare as novas infor-

mações com o que você já sabia sobre o tema.
O autor pode estar contrariando ou acrescentando algo 

à informação que você já tem. Ou pode estar defendendo 
uma teoria incorreta. Nunca renuncie ao senso crítico.

AO ALUNO
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Síntese
Faça um fichamento do que foi lido. Anote o título, o 

autor, a editora ou a fonte, a data da publicação e a pá-
gina. Depois, escreva o que você entendeu em um resu-
mo. Consulte-o sempre que precisar retomar o assunto.

Organize-se
Se estudar de forma organizada não faz parte de sua 

rotina, acompanhe as dicas abaixo, por meio das quais 
tentamos responder às dúvidas mais frequentes.

Qual é a duração ideal de um plano de estudos?

Depende dos objetivos que se quer atingir. Podem-se 
estabelecer metas de curto, médio ou longo prazo. Elas 
devem estar em sintonia com o ritmo do conteúdo dado 
em sala de aula. Quando as metas são cumpridas à 
risca, sua motivação se mantém em alta.

Como organizá-lo?

Monte uma tabela semelhante ao horário escolar. 
Marque em cada dia as disciplinas que irá estudar e, 
conforme a matéria é dada em sala, vá detalhando os 
conteúdos e as metas em outra tabela.

Como dividir o tempo entre as várias disciplinas?
Intercale as disciplinas preferidas com as que você 

não gosta. Evite, por exemplo, estudar Matemática e 
Física em seguida, já que as duas exigem cálculos.

Como controlar o cumprimento do plano de estudos?
Marque na tabela cada tarefa realizada. O que não foi 

feito no período determinado deve ser realizado em um ho-
rário extra na próxima semana. Deixe períodos livres para 
eventuais reposições, mas evite sempre adiar as tarefas.

Não erre
Cuidado para não desperdiçar o seu tempo de-

dicado aos estudos. Em seguida, há uma lista dos 
erros mais comuns.

Ignorar seu ritmo de estudos
Se você acha difícil acordar cedo, o livro vai se trans-

formar em travesseiro logo de manhãzinha. Não adianta 
fazer um plano que não esteja adaptado ao seu ritmo. 
Se não se cumpre o planejado, a autoestima vai lá pra 
baixo e leva junto o rendimento.

AO ALUNO
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Deixar para depois

Não caia na armadilha de adiar o estudo na crença 
de que ainda tem bastante tempo. É comum o aluno 
deixar para estudar depois, porque sempre encontra coi-
sas mais importantes a fazer. Quando isso acontece, as 
tarefas se acumulam e é impossível dar conta de tudo.

Abusar do café

Entupir-se dele para ficar acordado pode ser erro. Para 
pessoas saudáveis, uma xícara de café feito na hora, até 
quatro vezes ao dia, funciona como estimulante, mas em 
grandes quantidades dificulta a concentração.

Só estudar

... mens sana in corpore sano... (uma mente sã num corpo são)

Passar noites em claro resolvendo equações não faz de 
ninguém um bom aluno. Dormir pelo menos 8 horas por 
dia é essencial para memorizar e aprender.

Forçar a barra

Sem motivação você não alcança o sucesso. Querer 
realmente aprender o que está à sua frente é meio ca-
minho andado.

Passar por cima de dúvidas

Se você não entendeu algo, pergunte a quem sabe. 
Quando você menos espera, um conceito não aprendi-
do em Química aparece em uma aula de Física.

Dispersar-se

Quando seu pai está vendo TV e sua irmã ouvindo 
música, não há quem estude. Isso pode até não impedir 
seu trabalho, porém faz com que você gaste uma hora 
para concluir uma tarefa que faria em vinte minutos.

AO ALUNO
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Para o bom andamento das atividades, enxergamos a ne-
cessidade de estabelecer algumas normas de conduta em 
nossa Escola, visando a uma convivência harmônica entre o 
corpo docente e o discente, em que impere o respeito mútuo.

Pontualidade
O atraso de até cinco minutos na entrada é permitido, 

exclusivamente, na primeira aula de cada turno, desde 
que justificado. Em todas as unidades do Olimpo, o limite 
é de três atrasos por mês. 

Nesse caso, o aluno deverá aguardar a próxima troca 
de professor para, só então, entrar para a sala de aula.

Após excedida a quantidade limite de atrasos por mês, o 
aluno estará sujeito à não entrada na Escola.

A entrada a partir da segunda aula de cada turno é ex-
pressamente vetada.

A saída de uma das aulas é permitida apenas quando 
autorizada pelo professor. Caso contrário, é expressamen-
te vetada, exceto nos casos previstos em lei.

Em Brasília e Goiânia, ao final do horário regular previs-
to do Ensino Fundamental, os alunos aguardam seus res-
ponsáveis por até 60’ (sessenta minutos) acompanhados 
pelos auxiliares de disciplina.

Conduta em sala de aula
Utilização de telefones celulares e aparelhos eletroele-

trônicos  fica restrita aos recreios. O aluno não pode, 
de forma alguma, utilizá-los no decorrer dos horários. 
Durante as aulas e no contraturno, o aluno deverá ter 
um comportamento proativo, responsável e disciplinado, 
propiciando a manutenção de um ambiente agradável em 
que todos desfrutem dos seus direitos e deveres.

NORMAS GERAIS
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DIREITOS DO ALUNO
I) Ser tratado com respeito, atenção e urbanidade 

pelo Diretor, Professores, Colegas e Funcionários 
do estabelecimento;

II) Apresentar sugestões à Diretoria do Estabelecimento;
III) Representar em termos, e por escrito, contra atos, 

atitudes, omissões ou deficiências de Professores, Di-
retor, Funcionários e Serviços do Estabelecimento;

IV) Utilizar os livros da Sala de Leitura, nos termos dos 
regulamentos do Estabelecimento;

V) Tomar conhecimento da própria frequência e das 
notas obtidas;

VI) Requerer cancelamento de matrícula ou transfe-
rência, quando maior de idade, ou solicitá-los pe-
los pais ou responsáveis, quando menor;

VII) Recorrer dos resultados das avaliações de seu de-
sempenho.

DEVERES DO ALUNO
I) Contribuir em sua esfera de atuação para o prestí-

gio da escola;
II) Comparecer, pontualmente, e de forma partici-

pante, às atividades que lhe forem propostas;
III) Cooperar com a boa conservação dos móveis do 

estabelecimento, equipamentos e materiais esco-
lares, concorrendo também para a manutenção 
de boas condições de asseio do edifício e de suas 

dependências;
IV) Não portar material que represente perigo para a saú-

de, segurança e integridade física e moral sua ou de 
outrem, ou que seja estranho às atividades escolares;

V) Submeter à aprovação da Direção/Coordenação 
a realização de iniciativa pessoal ou de grupos, no 
âmbito da escola;

VI) Não participar de movimentos de indisciplina coletiva;
VII) Comportar-se de modo a fortalecer o espírito pa-

triótico e a responsabilidade democrática;
VIII) Respeitar as normas disciplinares do Estabelecimento;
IX) Observar fielmente os preceitos de higiene individual;
X) Tratar com urbanidade e respeito os Diretores, 

Professores, Autoridades do Ensino, Funcionários 
e Colegas;

XI) Comparecer às solenidades, festas cívicas e sociais 
promovidas pelo Estabelecimento;

XII) Fazer o uso de uniforme completo (inclusive agasalho) 
em todas as atividades nas dependências da escola.

USO DO UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório para todas as ativi-

dades pedagógicas. Essa regra tem por objetivo auxiliar 
a segurança, permitindo a identificação dos alunos em 
qualquer ambiente, evitar situações constrangedoras com 
o uso indevido de roupas inadequadas, além de respeitar 
o direito de igualdade dentro do espaço escolar.

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO
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I) É vetado ao aluno: entrar e/ou permanecer nas dependências da escola sem o uniforme ccompleto da Escola, 
inclusive agasalho;

II) É vetado ao aluno: usar chapéus, bonés, chinelo ou qualquer outro acessório que não pertença ao uniforme;
III) Faz parte do uniforme diário do Colégio Olimpo: 

 Camiseta branca ou bordô, do Colégio;
  Calça ou bermuda comprida jeans azul-marinho ou preta (sem qualquer detalhe, como rasgados, desfiados, 

manchas, aplicações etc...);
  Agasalho branco ou preto, do Colégio.
  Para Educação Física:

 - Camiseta ou regata branca ou bordô, do Colégio;
 - Bermuda ou calça, do Colégio;
 - Tênis.

Observações:
  Não faz parte do uniforme diário do Colégio Olimpo camiseta de eventos;
  O uniforme é obrigatório e seu uso é necessário em todas as atividades escolares, mesmo estando o aluno 

fora de seu período de aulas, ou seja, estando o aluno dentro da escola, para qualquer atividade, o uso do 
uniforme será necessário como medida de segurança;

  Não é admitido o uso de acessórios que descaracterizem o uniforme escolar. Lembramos que o não cumpri-
mento dessa regra acarretará o impedimento da entrada na escola.
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I) Ausentar-se da sala sem permissão do professor, e 
do Colégio sem autorização da Equipe Pedagógica;

II) Ocupar-se durante as aulas de assuntos a elas es-
tranhos;

III) Promover algazarras ou distúrbios nas imediações 
e nas dependências do Colégio;

IV) Introduzir ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoóli-
cas, substâncias entorpecentes, ou que determinem 
dependência física e psíquica nas dependências ou 
imediações da Escola;

V) Colar ou repassar cola ao colega nas provas (Art. 
36 § IX - Goiás);

VI) Manter o celular ligado nos horários de aula ou 
intervalos entre as aulas e provas;

VII) Usar aparelhos sonoros;

VIII) Cometer injúria e calúnia contra colegas, profes-
sores e demais funcionários;

IX) Participar de comunidades eletrônicas que incitem vio-
lência ou comportamento não ético e urbano;

X) Namorar nas dependências ou nas imediações;

XI) Vender ou comercializar qualquer produto (doces, 

vestuários etc) nas dependências da escola;

XII) Promover a entrada ou permanência de pessoas 
que não alunos nas dependências da escola;

XIII) Adentrar as dependências da escola sem fazer uso 
do uniforme adequado;

XIV) Atrasar-se para qualquer aula de qualquer turno;

XV) Faltar a qualquer aula sem justificativa;

XVI) Permanecer ocioso fora da sala de aula;

XVII) Dormir dentro ou fora da sala de aula durante o 
período letivo;

XVIII) Não ter durante as aulas um comportamento respon-
sável e disciplinado;

XIX)  Praticar qualquer tipo de jogo de azar (inclusive bara-
lho) nas dependências ou imediações da Escola;

XX) Portar qualquer objeto alheio à aula (instrumentos mu-
sicais, chaveiros, revistas etc.);

XXI)  Mascar chicletes, ingerir balas, bombons, biscoitos, 
lanches ou outro comestível a qualquer tempo, den-
tro da sala de aula ou fora dos horários designados 
para esse objetivo;

É VETADO AO ALUNO
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XXII) Entrar nas dependências da escola, portando obje-
tos não condizentes com o espaço escolar;

XXIII) Promover comemorações de qualquer natureza, inclu-
sive com entregas de flores, chocolates, bolos ou simi-
lares;

XXIV)  Qualquer tipo de jogo no ambiente escolar.

Pela inobservância ao disposto no Regimento Escolar, o 
aluno estará sujeito às seguintes medidas educativas:

1ª  Advertência verbal, aplicada pelos Orientadores, 
Coordenadores e Diretor. 

2ª  Advertência por escrito, até três vezes, aplicada pela 
Coordenação/Direção e encaminhada aos pais e/ou 
responsáveis para conhecimento.

3ª  Suspensão, aplicada pela Direção, por um perí-
odo de até um dia letivo de todas as atividades 
escolares, ao aluno que receber por mais de três 
vezes advertência por escrito ou pela gravidade da 
falta cometida:

a) O aluno suspenso deve apresentar atividades 
de acordo com o proposto pela Direção;

b) A Direção do Colégio solicitará a presença dos 
pais e/ou responsáveis, para uma reunião em 

que comunica os procedimentos adotados;

c) Os pais e/ou responsáveis que residirem em ou-
tra cidade são notificados imediatamente pela 
Direção do Colégio, para tomarem ciência e 
possíveis providências que o fato requerer;

d) O aluno que receber suspensão fica sujeito à 
apreciação do Conselho de Classe, para ava-
liar sua conduta disciplinar.
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A Matrícula é o ato formal do ingresso do aluno ao Colégio. O perí-
odo destinado à matrícula ou sua renovação, assim como os documen-
tos necessários para esses fins, são determinados nas instruções estabe-
lecidas pelo Conselho de Direção. O Conselho de Direção estabelece a 
cada ano letivo o critério para o ingresso do aluno novato ao Colégio, 
bem como o período para reserva de vagas.

Para matricular-se do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, o aluno 
deve apresentar o Histórico do Ensino Fundamental. Para a 1ª Série do 
Ensino Médio, o aluno deve apre    sentar, obrigatoriamente, o Histórico 
Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental de escola devidamente 
autorizada ou reconhecida. Nas demais séries do Ensino Médio, o alu-
no deve apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e 
o Histórico do Ensino Médio.

O Colégio não se responsabiliza pela reserva de vagas dos alunos 
que, matriculados no período anterior, não cumprirem o calendário 
previsto e as determinações próprias para renovação da matrícula.

As turmas são organizadas pela equipe pedagógica e obedecem 
a critérios técnicos. Havendo interesse, o responsável poderá so-
licitar a troca de turma mediante requerimento de matrícula que 
será analisado pela direção, podendo a solicitacão ser deferida 
ou não.

A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do ano, 
sem qualquer responsabilidade para o Colégio, quando feita 
com documentos falsos ou adulterados, sendo passível o res-
ponsável às sanções que a lei determinar.

MATRÍCULA E REMATRÍCULA



15 : Manual do Aluno 2021

  6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental;
  1ª a 3ª Série do Ensino Médio;
  Extensivo med, Intensivo;
  Pré-PAS ENEM 1;
  Turma Pré-IME/ITA;
  Turma Pré-PAS;
  Preparação e incentivo à participação em 

Olimpíadas Científicas;
  Específicas;
  Apoio Pedagógico.

Em todas as unidades, a preocupação com a atividade de 
ensinar e o respeito ao aluno são concretizados com o auxí-
lio de variados recursos: salas climatizadas; sistema de vídeo 
e som; sala de estudo individual; anfiteatro*; sala de leitura.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
SALA DE LEITURA

Distrito Federal
Unidade Brasília Asa Sul - Ensino Fundamental II
2a a 5a das 7h às 17h30
6a das 7h às 13h30
Unidade Brasília Asa Sul - Ensino Médio/Pré-Vestibular
2a a 6a das 7h às 20h

Unidade Brasília Águas Claras - Ensino Fundamental II/Ensi-
no Médio/Pré-Vestibular
2ª a 5ª das 7h às 11h30 e das 12h30 às 20h
6ª das 7h às 11h30 e das 12h30 às 18h

Goiânia

Unidade Bueno - Pré-Vestibular

2ª a 6ª das 8h às 12h e das 13h às 18h

Unidade Bueno - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

2ª a 6ª das 8h às 12h e das 13h às 18h

Uberlândia

2a a 6a das 8h às 12h e das 14h às 18h
Sábado das 8h às 12h

Belo Horizonte

2ª a 6ª das 8h às 12h e das 13h às 18h

O QUE OFERECEMOS

*Anfiteatro: nas unidades de Brasília e Goiânia
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Para realizar o projeto pedagógico que planeja, o Olimpo utiliza uma pedagogia articulada ao dinamismo curricular 
e à incorporação de tecnologia disponível à aprendizagem. 

Nossa pedagogia, essencialmente, busca estimular nos alunos: 
  o domínio crítico do conhecimento;
  a produção criativa e multicultural;
  a consciência política;
  a responsabilidade social.  

PREMIAÇÕES ACADÊMICAS
Com o objetivo de premiar a competência acadêmica de nossos alunos formandos e incentivar a dedicação dos 

novos alunos, o Olimpo, seguindo o exemplo das melhores instituições do país, criou uma premiação de final de curso.
Será condecorado durante a colação de grau com o título de “summa cum laude” (Com a Maior das Honras ) aquele 

aluno que obtiver a maior média em todas as grades de todas as disciplinas durante o curso.

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
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Unidade Brasília Asa Sul
Ensino Fundamental II, Ensino Médio,
Pré-Vestibular e Turma IME/ITA

Av. W5 Sul, Qd. 913 Cj. A - Asa Sul
CEP: 70390-130
Telefone: (61) 3346-1734 / (61)3345-5259

Unidade Brasília Águas Claras
Ensino Fundamental II, Ensino Médio e 
Pré-Vestibular

Rua 7 Sul, Lote 4
CEP: 71938-000
Telefones: (61) 3547-6700 / (61) 3543-6800

SEDES
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Alojamento Brasília 

  A qualidade do ensino e os resultados expressivos das apro-
vações Olimpo nos vestibulares IME e ITA despertaram interes-
se de alunos de várias regiões do país. Assim, foi necessária a 
criação, em 2008, de um Alojamento que impulsionasse a ex-
pansão de nossa escola.  Nosso  Alojamento é destinado ape-
nas a rapazes e uma de suas principais funções é proporcionar 
excelentes condições de moradia, para que o aluno disponha 
de um ambiente propício à sua aprovação e não se preocupe 
com nada além de seus estudos. O Alojamento fica a 500 m 
da escola, localizado em área central nobre de Brasília (Asa 
Sul), estando a apenas 15 minutos do aeroporto.

  Nessa estrutura são oferecidos:

  Portaria 24 horas;
  Sistema de monitoramento remoto por câ-

meras de vídeo e internet;
  Quartos com banheiro, cama, armário e mesa de 

estudos individuais;
  Refeitório bem equipado com café da manhã, al-

moço e jantar;
  Sala de estudos em cabines individuais;
  Sala de estudos; 
  Biblioteca. 

SEDES
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Unidade Goiânia

Ensino Fundamental II, Ensino Médio, 
Turma IME/ITA

Rua T-27, Qd. 73, Lts. 03/04/05, nº 1374
Setor Bueno
CEP: 74215-030
Telefone: (62) 3922-7501 

Pré-Vestibular
Rua T-55, Qd. 97, Lts. 11, 12, 12 A, nº 728
Setor Bueno
CEP: 74215-170
Telefone: (62) 3922-7501

SEDES
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SEDES
Unidade Belo Horizonte

Ensino Fundamental II, Ensino Médio, 
Pré-Vestibular e Turma IME/ITA

Av. dos Bandeirantes nº 2222, Mangabeiras
Belo Horizonte - MG, CEP: 30210-420
Telefones:  (31) 3245-3537 | (31) 98114-5252
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SEDES
Unidade Fundamental 
e Ensino Médio

Avenida Rondon Pacheco 1700 
Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3306-1499

Unidade Pré-Vestibular

Cipriano del Favero 959
Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3306-1499
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O Conselho Diretor é a instância que compõe a administração da escola. No curso e no colégio, o Conselho 
Diretor é o órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria acadêmica, administrativa e financeira. Esse 
fórum de discussão é composto pelo Diretor de Ensino, Diretor Pedagógico, Diretor Financeiro, Diretor Admi-
nistrativo e pela Direção Executiva.

O Conselho Diretor gerencia as políticas do Colégio Olimpo de acordo com os objetivos propostos no Projeto 
Político-Pedagógico, indica os diretores e assistentes para exercerem atividades administrativas e pedagógicas.

O Diretor Pedagógico é responsável pela mediação e articulação do processo didático-pedagógico, com o 
objetivo de proporcionar suporte técnico às atividades docentes, assegurando a qualidade do ensino.

O Diretor Pedagógico é também responsável por manter a ordem, a segurança e a disciplina extraclasse no 
Colégio, em consonância com a Direção de Ensino.

CONSELHO DIRETOR
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FALE CONOSCO
Sites
Belo Horizonte:
www.olimpobh.com.br

Brasília:
www.olimpodf.com.br

Goiânia:
www.olimpogo.com.br

Uberlândia:
www.olimpomg.com.br
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Sabemos que, no fim de nossas vidas, caso não atinjamos o objetivo proposto, restar-nos-á a sã consciência 
de que tentamos o melhor, até mesmo porque essa é a forma de demonstrar gratidão aos incentivos de nossos 
familiares, aos ensinamentos advindos de nossos Mestres, à compreensão demonstrada por nossos cônjuges e aos 
grandes amigos que fizemos ao longo dessa difícil, porém gratificante carreira de professor. Por fim, valemo-nos da 
oportunidade para enviar-lhes nossos mais sinceros cumprimentos.

PALAVRAS FINAIS

Projeto Gráfico

Rodrigo Ramos

Supervisão Editorial

Aline Camargo

Fernando Oliveira

Rodrigo Bernadelli


