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Colégio ESIC Internacional lança o ensino fundamental 

  

A ESIC Business & Marketing School atua 

desde 2010 em Curitiba, com cursos de 

graduação, pós graduação e MBAs. Em 

2016, a instituição, em parceria com a 

Congregação Sagrado Coração de Jesus, 

iniciou a atuação na educação básica, com 

turmas da 1.ª a 3.ª série do ensino médio. 

Para 2019, o Colégio ESIC Internacional 

está com matrículas abertas para turmas 

de 6.º e 7.º ano do ensino fundamental. 

Segundo o diretor geral da ESIC 

Internacional, padre Ari Erthal, as novas turmas vem ao encontro da procura dos pais dos bairros 

próximos à sede. 

 

A ESIC é uma instituição com matriz em Madrid, direcionada para o mundo dos negócios. Toda a 

expertise é voltada também para o ensino médio, e agora o fundamental. “Hoje, o estudante tem acesso 

a informação o tempo todo. O preparo para a vida profissional deve ser feito desde cedo, munindo os 

estudantes de ferramentas que facilitarão sua entrada e permanência no mercado de trabalho, e 

também no empreendedorismo”, explica Erthal. 

  

Educação global 

O Colégio ESIC Internacional adota o método pedagógico que busca alcançar resultados e acompanhar 

a evolução da educação no Brasil e no mundo, tendo como referência os parâmetros curriculares 

orientados pelo Ministério da Educação (MEC). “O Colégio ESIC trouxe a herança de valores caros para 

a sociedade, baseado em conceitos de instituições de referência, quando buscou parceiros oriundos do 

Colégio Militar de Curitiba, com processos pedagógicos e disciplinar reconhecidos aliados aos conceitos 

dehonianos, portanto utilizamos os preceitos tradicionais e conservadores, considerados essenciais, 

com a transição para o que existe de moderno e necessário, tudo com o objetivo de que o aprendizado 

alcance a nova geração de estudantes, que entra para a era do conhecimento. O Colégio Internacional 

ESIC investe na tríade do ensino, com equilíbrio entre professor, conhecimento e aluno”, explica 

o coordenador de Ensino Básico do Colégio ESIC Internacional, André Ávila. 

 

O colégio funciona durante o turno da manhã e conta com toda infraestrutura de padrão internacional: 

salas de aulas climatizadas com recursos tecnológicos, ambientes amplos, biblioteca com acervo de 

mais de 8.000 exemplares, laboratórios de Química e Física, quadra poliesportiva e localização com 
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segurança. Os alunos ainda têm à disposição uma cantina moderna e alimentação saudável. 

 

A proposta é proporcionar ao aluno o questionamento e o pensamento crítico, o incentivo à pesquisa e a 

busca do conhecimento com raciocínio lógico e interativo, participativo. “O aprendizado eficiente ocorre 

a partir do convencimento da dedicação do professor e do aluno, com a prática da didática responsável, 

que vai além da transmissão do conhecimento: da interação entre o ensinar e o aprender. Para isso o 

modelo apresenta práticas incentivadoras e objetivas, com a exigência da necessária disciplina para o 

aprender”, define Ávila. 

 

O colégio está localizado dentro do campus da ESIC Internacional, o que agrega diversos benefícios 

para a escola. “A Faculdade ESIC está inserida no contexto internacional e isto implica em motivação e 

visão de futuro de tal forma que aluno possa visualizar, por exemplo, futuros intercâmbios. O aluno do 

Colégio ESIC de hoje, cidadão do futuro, já percebe a influência natural do mundo globalizado, e 

mesmo vê o projeto universitário imediatamente após o seu Ensino Médio. Isso é motivador. A família do 

aluno também passa a interagir com um universo mais amplo”, explica o Coordenador. 

  

SERVIÇO: 

Colégio ESIC Internacional 

Início das aulas: 5 de fevereiro de 2019 

Informações: 0800 41 3742 ou pelo e-mail daac@esic.br 
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