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A escola que mais aprova nos vestibulares é 
também 1º lugar no ENEM de Paranaíba e região.

A formação de seu filho é o nosso Objetivo!

A Escola Particular Educandário Santa Clara – Pre-
ve Objetivo, mais uma vez está entre as melho-
res escolas no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) de 2011, conforme divulgado no site do 
Inep (www.inep.gov.br).
No estado de Mato Grosso do Sul, a escola ocupa 
o 11º lugar e, em Paranaíba e na região do Bolsão 
Sulmatogrossense, é a primeiríssima, como nos 
anos anteriores.

O Preve Objetivo arrebenta, mais uma vez no Enem, e o desempenho dos 
nossos alunos na Redação é inquestionável.
A partir de 2011, a nota da redação terá classificação própria e o Preve Objeti-
vo está em 4º lugar, no estado de Mato Grosso do Sul, e ocupa a posição 66º 
lugar na classificação nacional.
Dentre as escolas da região, como São José do Rio Preto/SP, o Preve Objeti-
vo ocupa o 1º lugar, na nota da Redação, com pontuação de 734,1463, e este 
resultado é fruto de um trabalho desenvolvido, desde a Educação Infantil, no 
qual os alunos chegam ao Ensino Médio com uma bagagem ímpar.

Confira abaixo o ranking das escolas de Paranaíba, segundo o site www.inep.gov.br:
Participam do cálculo do Enem, apenas as escolas que tiveram, no mínimo, 10 estudantes inscritos no exame em 2012, declarados no Censo Escolar e as que seus parti-
cipantes representaram, pelo menos, 50% do total de estudantes, que concluirão o Ensino Médio na instituição de ensino.

Esta posição seria ainda melhor, se a nota da redação 
fosse utilizada como parte da média das demais áre-
as, tendo em vista que a redação é um diferencial do 
Preve Objetivo.
A escola Preve Objetivo possui cerca de 760 alunos 
com um trabalho de desenvolvimento cognitivo se-
quencial da Educação Infantil (a partir de 1 ano e dois 
meses de idade) ao Ensino Médio com o terceirão in-
tegrado ao cursinho.

De acordo com o diretor do Preve Objetivo, o segre-
do para os resultados obtidos, no Enem 2011 e a 
aprovação nos vestibulares mais concorridos, como 
USP e UNESP é o grupo de professores de alta 
qualidade e o melhor material didático disponível, 
no mercado dentro de instalações de primeira linha.
Outro fator que contribui particularmente para estes 
resultados é a disciplina, que é um marco na escola 
Preve Objetivo.

Preve Objetivo, uma escola que está sempre à frente com você!

Preve Objetivo é 
destaque na Redação!


