Grupo Educacional de Salvador faz dobradinha no Enem.
O Grupo Educacional Anchieta, através do Colégio São Paulo e o
Colégio Anchieta, teve duas grandes conquistas com o 1° lugar do
Enem em Salvador e na Bahia.
Mais importante do que saber as respostas é descobrir como e onde encontrá-las. E foi ensinando essas descobertas, através de concepções pedagógicas contemporâneas, que um grupo educacional, que trabalha estimulando o
conhecimento para que os alunos cheguem cada vez mais longe, surpreendeu novamente no ENEM, 2018.
O Grupo em questão é o Grupo Educacional Anchieta, que através do Colégio Anchieta e do Colégio São Paulo, tiveram como resultado de seus trabalhos duas grandes conquistas. O Colégio Anchieta alcançou o 1° lugar no ENEM,
2018 na Bahia, entre colégios com mais de 90 alunos inscritos. E o Colégio São Paulo, Escola do mesmo Grupo,
conseguiu o 1° lugar no mesmo ENEM, 2018 em Salvador, entre os colégios com 60 a 90 alunos inscritos.
A abordagem educativa do Grupo Educacional Anchieta se comprova a cada ano, não só diante dos resultados consecutivos de destaque como esses, mas também como espaço educativo que favorece e promove condições de
aprendizagens significativas que tornam o aluno mais reflexivo, mais analítico, mais atualizado, mais autônomo e,
consequentemente, apto para enfrentar e superar os desafios diários, como foi agora, no caso do ENEM, 2018.

Mas, o que fazem esses colégios diferentes dos outros para terem resultados como esses?
Quem reside em Salvador, certamente, conhece ambas as Instituições, pois são tradicionais na educação da cidade.
E esse é o primeiro motivo do diferencial, a tradição em educação. Esses colégios, no caso do Anchieta, desde a
Educação Infantil, estimulam constantemente o aluno a ampliar conhecimentos, através de projetos pedagógicos
em que esses estudantes são considerados os protagonistas da relação com o saber. Essa construção do saber está
alicerçada no conhecimento já trazido pelo estudante e, é ampliado pelas Escolas. No Grupo Educacional Anchieta,
são incluídos os conhecimentos científicos, os conhecimentos historicamente construídos aliados a uma formação
em que estão presentes os valores e a ética, como também um alto grau de informação e troca de saberes, atividades esportivas, culturais, artísticas, conceito Fluency & Tech, estruturas físicas diferenciadas, e muito mais. A ideia
sempre foi valorizar a capacidade do aluno em Ser, Saber, Fazer e Interagir com vistas a ultrapassar as barreiras
da sala de aula.

Para ampliar e garantir o conhecimento dos alunos, a ensino no Grupo Educacional Anchieta recorre a estratégias
metodológicas que tornam a ação de aprender significativa e agradável. É na formação integral do estudante que
esse Grupo se destaca em comparação às outras escolas e, também através de projetos educativos que incentivam
individualmente cada aluno. O ato de aprender e a aprendizagem significativa fazem toda a diferença e fortifica
ainda mais esse excelente resultado no ENEM, 2018.
No Colégio Anchieta, objetivos são alcançados e um dos meios utilizados para organização das disciplinas são os
eixos temáticos como por exemplo, a Educação Ambiental e a Convivência Social. Tudo isso em um ambiente comprometido com a formação moral e intelectual do aluno, para que esse possa demonstrar essa aprendizagem extramuros da Escola.

É missão dessa Instituição educar com qualidade para que isso seja fator positivo para o aluno e para a sociedade.
Outro diferencial é que, desde cedo, os alunos aprendem a assumir compromissos com o planeta e com a humanidade, pautados nos valores éticos-políticos como: amor, solidariedade, honestidade, autonomia, liberdade e respeito.
No Colégio São Paulo, a educação é pautada no alto grau de preparo e desempenho aplicados em todas as etapas de
educação do aluno, desde o 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. A missão dessa Instituição é
promover a interação com o mundo e com as pessoas de forma crítica, responsável e consciente. Para que essa
meta seja alcançada é oferecida uma educação integral que favorece a formação plena de sujeitos autônomos na
construção do conhecimento, em sintonia com as exigências sociais, políticas, científicas e tecnológicas.
Para alcançar esses objetivos (como foi no ENEM, 2018) o Grupo Educacional Anchieta investe na formação do
aluno, tanto no âmbito pessoal como profissional. Esses diferenciais pedagógicos tem como foco a aprendizagem
significativa, um corpo docente altamente qualificado, incentivo ao esporte, a cultura, a arte, a iniciação científica
e tecnológica a robótica. Incluindo a aprendizagem da Língua Inglesa em nível de conversação, fazendo toda a diferença para os alunos dessas Instituições.
Ao agregar a concepção pedagógica e a formação integral do ser é o que conduz o Grupo Educacional Anchieta aos
resultados alcançados no ENEM, 2018.

