
COLÉGIO SESI INTERNACIONAL
“Metodologia inovadora para Futuros Líderes do mundo”



• Nós temos 53 escolas no Paraná.

Rede Colégio SESI



• Nós trabalhamos de uma forma diferente e a metodologia da rede é 
reconhecida internacionalmente.

Rede Colégio SESI

Prêmio Internacional Hermès de l'Innovation 2011.



• 2014 – Obteve o reconhecimento em Miami pela Microsoft

Colégio SESI Internacional foi escolhido como Microsoft Showcase School.

Colégio SESI Internacional



• O colégio SESI Internacional é um colégio bilíngue que trabalha com
inglês como segunda língua, abrindo portas para o mercado de
trabalho, possibilitando um currículo que permita trabalhar em
qualquer parte do mundo.

• Educação em tempo Integral com aulas regulares em português e
inglês, laboratório de línguas para acelerar o aprendizado do idioma
e workshops para enriquecer ainda mais a imersão na língua inglesa.

Colégio SESI Internacional



Trabalho em Equipe

Eles lidam na sala de aula com relacionamento, liderança, conflitos, pessoas
entre outras situações similares ao mercado de trabalho.



Oficinas de Aprendizagem

O aluno escolhe o projeto proposto pela equipe pedagógica e por meio de um
desafio torna o estudo mais atrativo e prazeroso.



Interseriação

Alunos do ensino médio de diferentes séries estudam na mesma sala, em
equipes mistas, estudando os conteúdos previstos para aquela oficina.



Pesquisa

O aluno é convidado a resolver desafios nas diferentes disciplinas, por meio de estudo e 
pesquisas com a orientação do professor e troca de experiências entre os integrantes da 
equipe.



Aulas em inglês

50% das aulas ministradas em inglês – Currículo Bilíngue o qual fortalece a imersão na 
língua inglesa diariamente. 



Educação bilíngue é aquela que 

constrói tolerância para com outros 

grupos linguísticos.

Desenvolve entendimento 

múltiplo sobre língua e cultura e 

prima pela apreciação da 

diversidade humana.   (GARCIA, 2006)

What’s Bilingual Education?

Equipe pedagógica do Colégio SESI Internacional com grupo de alunas intercambistas da parceria com o 
Rotary vindas da Dinamarca, França, Finlândia, Korea e Japão.



Modelo de horário -Colégio SESI Internacional

As disciplinas ministradas na língua inglesa estão na cor azul.



Internacionalização

Entrega do certificado da avaliação de entrada do aluno 

TOEFL - JR.
Language Lab - Proficiência da Língua e preparatório 

para  certificação de Cambridge

Parceria - Rotary - Club
Projeto Carta da Terra - AIESEC

Membro Braz-Tesol



Desenvolver valores e competências necessárias para conhecer outras
culturas do mundo e integrar a sociedade em que fazem parte
desenvolvendo suas relações intra e interpessoais.

Ambiente Multicultural

Foco na Inovação – Campeão do 
Torneio de Drones.

Visita as Industrias – New Holland



A melhoria na qualidade quanto cidadão, de
fundo ético e moral com desenvolvimento de
sua autonomia intelectual e pensamento
crítico.

Encontro com embaixador da ONU

Encontro com Ministro da Educação

Entrevista do jornal da Escola “SESI News” com o diretor do IEL



A melhoria na qualidade quanto cidadão, de fundo
ético e moral com desenvolvimento de sua
autonomia intelectual e pensamento crítico.

Selfie nos corredores do colégio com o prefeito de Curitiba

Educação Integral com ambiente acadêmico. 

Possibilita crescimento dos adolescentes, construção da gestão de conflitos, 
amadurecimento, argumentação



Colégio SESI Internacional


