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O Preve comprova a competência e aprova por excelência!
Seja protagonista desta história!

Veja os que já foram aprovados em 2012:

Em 2011 tivemos mais de 50 aprovados. Veja alguns destaques de 2011:

Os alunos do Preve Objetivo vivenciam, na prática, o que aprendem teoricamente 
nas disciplinas de Ciências, Química e Biologia tornando assim o aprender mais 
lúdico e prazeroso.a

Proporcionar uma forma-
ção diferenciada aos seus 
alunos tem sido o objetivo 
primeiro do Educandário 
Santa Clara – Preve Obje-
tivo.
Nos últimos anos, o grande 
número de alunos aprova-
dos, nas universidades mais 
concorridas (UNESP, USP, 
UEL, UEMS, UFMS) bem 
como as notas obtidas no 
ENEM, refletem a liderança 
absoluta de nossa escola, 
em Paranaíba e região.
Desde o ano letivo de 2010, 
o Preve Objetivo implan-
tou, no período vespertino, 
o Curso de Programação 
Avançada nas disciplinas de 
matemática, língua portu-
guesa, física e química.

Ainda com o intuito de ampliar a qualidade do nosso processo pedagógico, foi implantado 
para os alunos do Ensino Médio, em 2011, o Projeto Extra Forte, tanto nas disciplinas na 
área de humanas, como também de exatas e os resultados foram deveras extraordinários.

A biblioteca do Preve Objetivo é atualizada anualmente com os mais recentes lançamentos, em 
espaço iluminado e arejado, para melhor atender os educandos, pois entendemos que a leitura 
e a pesquisa ampliam o conhecimento dos nossos alunos e este é o nosso principal objetivo.

A Escola Preve Objetivo 
acredita que a peça fun-
damental, para se obter o 
sucesso é proporcionar aos 
educandos o melhor meio, 
para que eles realmente 
sintam prazer pelos estu-
dos, por isso foi criado um 
ambiente amplo e arejado, 
onde eles podem, diaria-
mente, no período vesper-
tino, ampliarem os conhe-
cimentos, seja de forma 
individual ou em equipes e 
os resultados na aprendiza-
gem deles, sem sombra de 
dúvidas é surpreendente.

Estudo no Objetivo desde a educação in-
fantil, e não me arrependo deste cami-
nho escolhido.
A escola ofereceu o estímulo necessá-
rio para eu não desistir dos estudos e, 
com seriedade e dedicação, os bons re-
sultados floresceram. Além de oferecer 
a oportunidade de conhecimento para a 
aprovação no vestibular, destaca-se o ca-
rinho entre os alunos e professores.
Um “obrigada” sincero aos que acredita-
ram e confiaram no sucesso dos alunos 
do 3º ano do Ensino Médio.

Déborah Rodrigues da
Cunha Alves Bento
1º lugar em Medicina – Uniube
Engenharia Química - UFTM
  

Leonardo Cardoso de Araújo
Engenharia Mecânica – UFU

Engenharia Física – UFSCAR e USP
Engenharia Civil – UNESP

Tiago Bim Garcia de Souza
Engenharia Química

USP, UNIFESP e UEM

Rafaela Silva Macedo
Química - UFGD, UFA e UFTM

Juliana Gonzales Barbosa
Engenharia Ambiental – UTFPR

Física - UFSCAR

Comecei a estudar, no Preve Objetivo, nes-
te ano de 2012, no 3º ano do Ensino Médio 
integrado ao Cursinho.
No decorrer deste ano letivo pude perceber 
que o Preve Objetivo é uma escola discipli-
nada, com uma coordenação e direção re-
almente preocupados com o desempenho 
dos alunos, o que faz toda a diferença.
Aqui eu recebi o apoio e a orientação de 
uma equipe de professores experientes, 
não só na preparação dos educandos, como 
também para os vestibulares e o ENEM.
Todos nesta escola apostaram em meu su-
cesso, por isso fui mais confiante para o 
processo seletivo, no curso de Medicina e 
obtive êxito.

Felipe Vicente Segovia Souto
aprovado em Medicina na Unimar
 

Preve Objetivo
Liderança em ensino, show de aprovações nos vestibulares.

Maior nota do ENEM na região.
ENSINO FORTE, SEGURANÇA,

TRADIÇÃO E QUALIDADE.
Melhor espaço físico.

Seja você o próximo aprovado!

Matrículas abertas.
Matricule-se já no Preve Objetivo

Informações pelos telefones
(67) 3668-1246 (67) 3668-2593


