




A partir da busca de saberes sobre as questões de mercado trabalho

na Zona Oeste que foi parte do projeto pedagógico do ano de 2018, os

alunos da turma 801 CR puderam criar textos com opiniões

fundamentadas diante da realidade vivida e pesquisada. E supor soluções

para as críticas realizadas ao longo da caminhada acadêmica de 2018.

O nosso aluno construiu habilidades satisfatórias para participar

de debates a fim de buscar soluções para diversos problemas,

desenvolvendo uma percepção de vida mais prazerosa através de suas

escolhas profissionais e pessoais.

Diante disso, o CR reuniu os textos da turma para compor um livro

que pudesse registrar essa caminhada acadêmica.



Esse livro é fruto de um trabalho persistente e entusiasmado,

desenvolvido pela Área de Linguagens, mas com contribuições das

diferentes áreas do conhecimento, nos espaços de nossas salas de aula: da

construção do desenho ao texto escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado de um

grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita – Projeto Jovem

Escritor, visando o aprimoramento da produção textual de nossos alunos,

por meio do pensamento crítico e a produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o lançamento

desse livro e desejamos que sua leitura possa propiciar reflexão e tomada

de consciência pessoal e cidadã, legitimando dessa forma a temática

articuladora do nosso currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço

urbano no Centro daAprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração aberto

para a mudança de atitude e pensamento com relação aos problemas da

realidade atual de nossa Cidade.

Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos autores!

Profº. Antonio José Zaib Profª. Eliani Zaib

Direção Geral



Nome: Philipe Almeida da Silva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Durante décadas o Colégio Realengo vem ajudando o bairro na

economia e dando oportunidades de emprego para todos, e as pessoas do

bairro, os profissionais formados aqui dentro do colégio saem com um alto

nível de especialidade técnica para levar pelo resto de suas vidas.

Depois da chegada do Colégio no bairro, ficou mais visado e

popularizou-se mais.

E assim o Colégio Realengo abre portas para profissionais trabalharem

na instituição, em seus setores como a creche, educação infantil, fundamental

e entre outros.

Hoje em dia, o Colégio está reconhecido pelo alto nível de aprendizado

dos seus alunos e profissionais que estão, ou saíram da instituição. Obtendo

êxito no mercado de trabalho.

O colégio ajudando gerações do nosso estado, formando profissionais do 

nosso  e de outros bairros.



Nome: Eduarda da Silva Kina

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Eu sou aluna do Colégio realengo , e sou uma das integrantes do grupo

da Mostra Cultural. Eu e mais duas integrantes do meu grupo fizemos uma

entrevista com o diretor e com o dono do Colégio Realengo, e uma das

perguntas foi: O que mudou no bairro depois da criação do Colégio, ele

respondeu que antes da construção do Colégio, não haviam muitas casas no

bairro de realengo e que o bairro não recebiam muitas visitas.

Depois da criação, o bairro de Realengo se tornou popular, mais visado e

bem melhor, e também foram criados ouros colégios em realengo, ou seja, a

qualidade de instituições aumentaram.

Depois da fundação da instituição, o bairro deveria aumentar a

quantidade de estacionamentos, pois a rua iria ficar mais livre, com passagem

mais largas, e com as calçadas melhores também.

Antes da criação do Colégio, o professor Antônio José Zaib e os irmãos 

dele trabalharam na área de educação, e eles tinham uma escola em Bangu, 

com isso o professor Antônio José quis aumentar fazendo uma Faculdade em 

Bangu, mas achou que estava sonhando alto demais, então criou o Colégio 

Realengo, já com a estrutura de uma faculdade, até porque o bairro estava 

carente na época, em questão de colégios, faculdades e popularidade.



Nome: Ianara de Andrade Garau

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo funciona desde 1969, ou melhor, há 50 anos.

Nesse Colégio, já se passaram até três gerações e coleciona muitas

histórias, já tem muita história aqui!

Esse Colégio incrível e dedicado, e ainda tem um detalhe os professores

nos incentivam a estudar para ter um bom rendimento para depois resultar

em uma boa vida profissional, tanto no ensino fundamental I quanto no

ensino fundamental II.

Graças a família Zaib temos esse Colégio com ótimo desempenho, esse 

colégio atende da creche ao médio profissionalizante, e com as quatro áreas 

do conhecimento e com regras.



Nome: Lucas Guedes Souza

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo há 50 anos vem movimentando na economia da

Zona Oeste positivamente, geando empregos e oportunidades para a

população, ensino médio, pós-médio ajudam as pessoas que não concluíram

esses segmentos. Assim eles ensinam as pessoas para que elas possam ter um

trabalho melhor, com um salário melhor para se sustentarem e sustentarem

suas famílias.

O professor Antônio Zaib fundou a Faculdade São José e, assim,

continuou e foi criado o Colégio Realengo. Em uma entrevista e contou a

história citada no texto, a instituição, durante tosos esses anos foi passada

hereditariamente, também sempre procurou ótimos profissionais para

trabalharem seu ambiente escolar, sempre mantendo a qualidade de ensino

ano após ano.

O professor Antônio José é libanês e veio para cá com sua família se

adaptou ao bairro e percebeu que dar aula era o sonho dele e criou o Colégio,

a época ele morava onde hoje é a cantina da instituição.



Nome: Rhayssa Augusto Moretti da Silva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

É muito importante ter um Colégio que tem o ensino em todos os níveis,

pois oferece mais oportunidades de pessoas de todas as idades e gêneros.

Os cursos de ensino médio são muito importantes para o futuro, pois

ajuda a pessoa a se identificar com o que ela gosta. Exemplo, se você quer

faze medicina , aqui tem o curso de enfermagem, que ajuda muito no seu

desenvolvimento. A estrutura do colégio e da faculdade é muito boa, é grande

tem várias áreas, pois oferece duas quadras, uma piscina, dois auditórios, uma

biblioteca para você conseguir estudar, ou ler alguma coisa. As aulas de

educação física também são bem produtivas as aulas de sala também.

Há as aulas de campo, que são bem produtivas  e ao mesmo tempo divertidas 

e da para aprender muita coisa sobre o local e o seu passado.



Nome: Lucas Sepulveda Lopes

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo, é um dos colégios da Região. E esse Colégio propõe

um ensino de: creche, fundamental e ensino médio e até mesmo ensino à

distância.

Essa escola hoje em dia é muito boa, mas eu preferia antigamente, porque

a escola teve algumas mudanças que não me agradaram muito, mas isso não

quer dizer que o Colégio piorou, pois eles fizeram essas mudanças para ajudar

no aprendizado das alunas.

Esse Colégio possibilita que muitos alunos que são formados tenham

ótimos empregos. O Colégio é um grande preparatório para vida lá fora e por

isso eu recomendo muito.



Nome: Carina de Souza Santos

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Fundado em 1969, o Colégio realengo deu inicio para as grandes gerações

futuras.

Com o papel de oferecer um ensino de qualidade em todos os níveis, ele

capta profissionalmente os alunos da Zona Oeste. Buscando trazer uma

oportunidade de estudo de qualidade de estudo de qualidade, mão de obra

qualificada e para garantir melhor remuneração no mercado de trabalho.

Enriquecendo a produção do aluno.

Todos esses aspectos são muito importantes na vida profissional dos

alunos da Zona Oeste. Buscando trazer serviços prestados pelos técnicos

formados no Colégio Realengo, a fim de levar o reconhecimento pelo alto

nível de qualidade dos profissionais saídos desse ambiente escolar.



Nome: Kauã Peter Ferreira Quintanilha

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

A qualidade dos cursos oferecidos pelo Colégio Realengo é de suma

importância, pois, prepara os alunos para o mercado de trabalho, sendo assim,

especialistas qualificados em todas as áreas.

Esse ensino oferecido no Colégio é de qualidade, que é importante, pois,

melhora o mercado de trabalho na Zona Oeste com profissionais capacitados .

Assim atraindo empresas de grande porte para a Zona Oeste, melhorando a

renda em geral e enriquecendo a produção do bairro, com melhorias na

remuneração, levando a mão de obra qualificada ( oferecida pelo Colégio

Realengo) ser atraída com vontade de trabalhar em empesas que tem uma

influência grande internacionalmente. Lembrando que isso tudo pode ser

alcançado com a instituição chamada de Colégio Realengo.



Nome: João Pedro Almeida Abreu

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O nosso Colégio desde 1969 muda vidas. Tenho certeza que muitas

pessoas agradecem pela existência de nosso Colégio. Temos desde a creche a

faculdade o colégio completo. Acho que falta no Colégio Realengo é um

preparatório militar e para o Enem a parir do 9º ano para com o apoio do

colégio nos prepararmos para uma prova como: EPCAR,ITA,ESPCEX e

outros concursos.

Também com a chega a do Colégio aqui em Realengo tenho a certeza que

mudou a economia do nosso bairro e até os vizinhos , trazendo para cá

lanchonetes, clinicas, farmácias, mercados entre outros. Temos um Colégio

Perfeito, que estudantes vão de geração em geração. Meu pai já estudou aqui,

agora eu e se tudo der certo meu filho também estudará .

Gosto muito daqui e minha família também, um estudo de qualidade,

infraestrutura excelente e uma ótima sala de aula . A única coisa que não me

agrada é como os inspetores do pátio nos tratam , não todos, alguns. Fora isso

é um colégio perfeito da creche ao ensino médio profissionalizante. Temos

vários cursos no ensino médio que com certeza um agradara quem desejar

entrar.



Nome: Julio Cesar da Silva Nunes

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo foi e é para muitos moradores da Zona Oeste, pois

oferece um ensino de qualidade e de boa estrutura sendo considerado um dos

melhores da região.

O Colégio Realengo já ajudou a formar muitos profissionais muito

competentes muito competentes para o mercado de trabalho. Muitos também

cominam do curso técnico do Colégio Realengo que é muito bom também

,tendo gestão limpa e transparente com ótimos profissionais servindo uma

boa educação para todos.

Na minha opinião o Colégio realengo é ótimo e muito importante para

nossa região pois existem pouquíssimos colégios do tamanho da estrutura do

Colégio Realengo. As únicas coisas que o Colégio Realengo poderia ter para

complementar o seu ensino são cursos militares e bolsas de estudo, pois nem

todos tem condições de pagar o colégio caro hoje em dia.



Nome: Maria Eduarda Pinheiro do Amaral Cruz

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

A importância do cursos no bairro de Realengo para o mercado de trabalho

da Zona Oeste e para as pessoas que moram neste bairro ficarem sabendo que

tem um colégio de qualidade com bom aprendizado .

A importância de oferecer ensino de qualidade em todos os níveis para

capacitação profissional dos alunos da Zona Oeste, é para eles serem alguém

no futuro, terem um emprego, ganhar bastante dinheiro e etc.

O Colégio Realengo tem estudos de qualidades, ótimas estruturas, ótimas

salas de aula, ótimos professores. O Colégio Realengo é muito conhecido e

por isso ele tem muitos alunos, e com isso ele ajuda muito como bairro e com

suas propagandas.



Nome: Victória Lorainne da Silva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio realengo é importante para a formação de novos trabalhadores e

de suas capacidades técnicas, sendo ele responsável por ótimos profissionais

da Zona Oeste, e também de fora, pois muitos saem da Zona oeste para outras

zonas, com oportunidades de emprego, melhores salários e mais adequadas

para sua capacitação profissional.

Mas como pode um colégio fazer bons profissionais que executam seu

trabalho da melhor forma possível no colégio Realengo são feitos projetos,

trabalhos individuais e em grupo, que estimulam a responsabilidade e a

vontade de fazer tudo da melhor maneira, cuidando dos mínimos detalhes

para um ótimo resultado final.

Um estudo de qualidade torna alunos em futuros trabalhadores capacitados

, que por fazerem seu trabalho da melhor forma, recebem bem e

consequentemente vivem melhor.

Sendo assim, percebemos o quanto o Colégio Realengo fez nesses 50 anos

de história.



Nome: Giovanna Sancho Bezerra do Nascimento

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo é uma instituição muito grande, mas nem sempre foi

assim. O Colégio começou bem simples com poucas séries e pequena. Mas

será que eles imaginavam que o colégio se tornaria o que é hoje?

Bem, o colégio foi crescendo, de pouco em pouco expandido com espaço

até se tornar o que é hoje. Não foi fácil.

Não é simples implantar uma instituição em um local tão “vazio” como

era o Realengo há anos atrás . foi com bastante dificuldade que uma família

(Zaib) conquistou tudo isso. Eles moraram no Colégio Realengo para hoje ter

não só a escola, mas também a Faculdade São José.

Essa escola conseguiu bastante influência na região, mesmo com a

concorrência . Antes do CR, o bairro não era muito movimentado. Quando

“nasceu” a região ganhou mais movimento = comércios novos, geração de

empregos, mais pessoas e mais visibilidade ao bairro.

O ensino de qualidade é muito importante para preparar os alunos para o

mercado. Ajudando, não só dessa fome, a movimentação da economia.



Nome: Maria Eduarda Oliveira Paiva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O nosso colégio abre muitas portas para diversas pessoas, desde 1969

vem fazendo história com seu ótimo ensino para todo tipo de pessoa ou idade.

E o colégio não é só feito de ensino, também é preenchido com amor,

carinho e educação.

Nós alunos somos muito bem acolhidos aqui, sempre de braços abertos,

e com muito amor.

O Colégio Realengo tem uma importância muito grande na Zona Oeste,

dando emprego para muitas pessoas e valorizando, bem mais a região.

O Colégio tem muitas histórias, pois vem educando gerações, como por

exemplo, muitos pais de alunos estudaram aqui, e passaram isso para os

filhos.



Nome: Kauã Carlos Vidal dos Santos

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo produziu milhares de propostas para poder colocar

esse colégio de pé, muitas pessoas não acreditaram que esse colégio iria

chegar como chegou agora, muitas pessoas, funcionários foram demitidos,

profissionais entraram , melhoraram para chegar ao reconhecimento pelos

outros lugares e cada vez mais chegar mais pessoas, para estudar e trabalhar.

A instituição procurou colocar no mercado de trabalho especialistas

competentes e responsáveis. Com esse investimento todo, o colégio pode

fazer reformas e melhorar cada vez mais seus cursos, livros, fazendo assim,

ser reconhecido pelo MEC e ter ajudado muitas pessoas no passado, e agora

no mercado de trabalho.

Muitos problemas nesse colégio tiveram a ajuda dos alunos para

poderem melhorar e continuar crescendo.



Nome: Marcelo Martins de Oliveira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Fundado em 1969 o Colégio Realengo foi instalado em um edifício

amplo e dotado de segmentos da creche ao ensino médio.

Durante toda sua história a instituição procurou colocar no mercado de

trabalho competentes e especialistas, responsáveis. A importância sobe os

cursos de ensino médio, pós-médio e a faculdade e que você tem uma chance

de ter uma ótima oportunidade no mercado de trabalho e uma ótima vida

financeira, boa para sustentar um futura família. A importância para a

capacitação profissional dos alunos da Zona Oeste e para ter uma profissão

boa para sustentar o pai e a mãe ajudando a família para tentar melhorar a

qualidade de vida. A oportunidade de estudo de qualidade a mão de obra e o

estudo e o esforço para melhorar, e cada dia vai ficando mais difícil para

pessoa desde que você tenha esforço se esforçado na escola até a faculdade,

dando o seu melhor para assim manter um bom emprego.



Nome: Cláudia Gabriele Souza Solano

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Os cursos de ensino médio, faculdade e pós-médio para o mercado de

trabalho da Zona Oeste é importante, pois garante a educação e o

aprendizado, com os cursos de faculdade, ensino médio e pós-médio.

É muito importante oferecer ensino com qualidade em todos os níveis,

pois interfere na vida profissional lá na frente, na sua competência

profissional.

E a instituição do Colégio Realengo sempre procura coloca no mercado

de trabalho, especialistas muito competentes e eficientes, responsáveis e isso

ajuda bastante na educação dos estudantes e no seu aprendizado, conseguindo

mais a frene uma boa colocação no mercado de trabalho.



Nome: Jhonathan Alves do Nascimento

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O trabalho na Zona Oeste é bem excluído por causa das condições de

vida as pessoas tentam arrumar emprego e lugares mais longe, e pra isso as

pessoas precisavam fazer cursos para arrumarem um bom emprego e com

isso um salário bom.

A importância de oferecer estudos de boa qualidade e para ele conseguir

um bom emprego mesmo se o lugar for de péssima condição de viver, na

Zona Oeste deveria ter uma qualidade de moradia pelas pessoas que dedicam

todos os dias, seu estudos o trabalho.

Eu ainda acredito que um dia a Zona Oeste vai ser um bom lugar de

morar, e vai ser bem melhor que outras regiões.



Nome: Júlio Lima Pereira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo é uma escola boa, com ótimos profissionais e com

uma boa estrutura.

Esses fatores levam o Colégio Realengo a ter uma boa imagem ,e tendo

com isso influência direta na vida profissional dele na Zona Oeste.

A economia da Zona Oeste cresceu bastante desde que o Colégio foi

fundado , isso influencia muito na vida profissional. Há outros colégios na

região, mas o Colégio Realengo é um doa maiores com quadras de esporte,

salas de informática, playground, piscina e principalmente laboratório que

nem um outro colégio de Realengo oferece.

Por esse e outros motivos o Colégio Realengo foi e é muito importante

na vida profissional da Zona Oeste, principalmente no setor econômico,

trazendo em algumas vezes, pessoas de outros lugares para estudar aqui.



Nome: Guilherme Rocha do Nascimento

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

A importância do Colégio Realengo na vida profissional da Zona Oeste

nos últimos 50 anos teve uma partida do empreendorismo do professor José

Zaib.

Na base da história do colégio que remonta quase cinco décadas, foi

instalado em edifício que o ensino vai da creche ao ensino a distância ,

também os cursos de ensino médio e pós-médio.

Os cursos ajudam no preparo para o mercado de trabalho , com isso

obtemos um ensino completo e um boa colocação no mercado de trabalho,

para enriquecer não apenas a produção mais também sua vida futura. No caso

das pessoas que não tinha seu ensino de escolaridade completo terá de

trabalhar muito mais na mão de obra, pois sua postura de agora afeta seu

futuro.



Nome: Maria Luisa Alves Feletti Viana

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo tem um histórico interessante com a educação.

Antes de sua construção o professor fundador Antônio José Zaib estava a

procura de um local no qual necessitava de um estudo de qualidade, visto que

o bairro possuía apenas uma instituição de ensino, começou a construção de

um novo colégio, o qual conhecemos hoje como, Colégio Realengo.

Os anos foram passando e cada vez mais foi se especializado nos

ensinos, dando uma visão de ensino aos seus alunos, vale lembrar que o

Colégio Realengo prepara a pessoa para o mercado de trabalho, dando mais

oportunidades.

Com a chegada do colégio o bairro também se modificou, a escola

trouxe mais empregos e comércios para o bairro, a escola trouxe mais

empregos e comércios para o bairro, disponibilizando o crescimento

econômico e cultural do bairro .

Então não podemos simplesmente falar que com a sua chegada não

houve mudanças, que em 50 anos o colégio não influenciou na melhoria do

bairro. Uma instituição não traz apenas ensino, mas sim uma nova vida ao

local , trazendo valores significativos a ele. E na vida profissional? Com

estudo e oportunidades, um auxilio para entrar no mercado de trabalho, faz

toda a diferença.

É obvio que no inicio houve problemas, e querendo ou não, até hoje

existem problemas no qual são até fáceis de se resolver, problemas simples

que até os dias de hoje causam confusão, tais como, organização, valores,

métodos de ensino que nem todos concordam , ou até mesmo não se

familiarizado com o local. No momento as únicas críticas são essas, o que é

bom, pois as que possuem mais relevância são boas.

Os 50 anos conseguiram mudar drasticamente o bairro e a escola. 



Nome: Tauany de Souza Nazaré

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo é um grande marco histórico, não só em Realengo

mais também na Zona Oeste . O colégio proporciona uma grande variedade

escolar , além de conter creche, educação infantil, fundamental I,

fundamental II, ensino médio profissionalizante e pós-médio. Fora inda a

Faculdade São José . O bom de oferecer capacitação profissional em todas os

níveis , é que a pessoa desde criança estudara em um mesmo local e se

formara aqui.

A escola é uma grande porta para o seu sucesso e aprendizagem . Isso se

torna ótimo para a Zona Oeste que contém lugares pobres e poucas escolas

boas.

O Colégio Realengo situa-se no bairro de Realengo, um bairro de classe

média, sua estrutura é muito boa, possui bastante espaço e áreas de lazer,

além de profissionais que nem mesmo se formaram.

Então o Colégio Realengo é um grande polo financeiro, cultural e

educacional da Zona Oeste.



Nome: João Pedro do Nascimento Quixaba

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O que o Colégio Realengo? Eu lhe respondo o colégio é um

estabelecimento de ensino que vai desde a creche até a faculdade,

movimentando assim a economia do bairro e mudando a vida de muitos

profissionais.

O Colégio Realengo ajuda muito na economia da Zona Oeste pois faz

com que tenha mais oportunidades de empregos, ajudando as pessoas

desempregadas, arrecadando dinheiro para outros estabelecimentos.

O Colégio Realengo não ajuda só financeiramente, e sim, em outras

coisas como, fazendo com que tenha mais escolas com ensino de boa

qualidade, podendo educar e ensinar coisas que precisaremos durante toda

nossa vida.



Nome: Maria Eduarda Marques Moura

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo é uma instituição educacional mais antiga dessa

região de Realengo, chegando em 1969, foi crescendo e hoje, se constitui em:

Creche fundada em 1990; educação infantil; ensino médio profissionalizante;

educação de jovens e adultos; ensino a distância. A faculdade São José foi

inaugurada em 10 de outubro de 1974.

Depois durante todo seu desenvolvimento o colégio foi um a instituição

que procurou colocar no mercado de trabalho especialistas competentes e

responsáveis, sendo assim desde o ensino fundamental ao ensino médio

profissionalizante, ensinando os alunos com os melhores profissionais e

materiais de estudo.

Sendo assim o colégio envia para Zona Oeste os melhores profissionais,

ajudando no mercado de trabalho da região, e ano que vem ele irá cumprir 50

anos do seu trabalho e empenho, com o seu fundador Antônio José que

felizmente passou sua instituição para seus filhos , que administram cada

setor e ele é o diretor geral.



Nome: Breno dos Santos Chaves 

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo é uma instituição fundada em 1969 pelo professor

Antônio José Zaib que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Foi criado

com o intuito de oferecer solução ao individuo desde muito jovem, sendo :

creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio

profissionalizante, educação de jovens e adultos, ensino a distância.

Em 1974 foi fundada a Faculdade São José por esse mesmo professor.

Assim como o colégio, teve intuito de ensinar os jovens mais avançados em

idade. O colégio e a faculdade tiveram reconhecimento em 1990, recebendo

uma moção.

Os trabalhos do Colégio foram fundamentais para o aprendizado dos

jovens gerando ainda mais reconhecimento. Cada vez mais e mais pessoas

entravam no colégio e frequentavam a Faculdade São José.

Hoje o colégio conta com excelentes professores e coordenadores que

facilitam o aprendizado do aluno. Em 50 anos o Colégio e a Faculdade

renderam e deram bons frutos.



Nome: Cauã Ortiz Lelis Barboza

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Na minha opinião o Colégio é um dos melhores da nossa região ,

fundado em 1969, além de oferece ensino de qualidade, oferece emprego indo

de coordenadores até professores das variadas matérias além de capacitação

profissional para crianças da Zona Oeste. Aqui tem apenas o melhor dos

professores, são dinâmicos e expressivos, fazendo ensino perfeito, a escola

possui um tamanho bom, tendo duas quadras e uma piscina, além de um

laboratório de informática, uma biblioteca tendo exemplares caros, são

importantes na nossa Zona. Para a continua economia local, pela geração de

empregos o Colégio Realengo é fundamental para o funcionamento do nosso

bairro.



Nome: Yan Simplicio Dubois

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Como dito no texto o Colégio Realengo promove ensino de qualidade a

seus alunos, pois valoriza a capacitação profissional de cada um deles.

Formando profissionais de qualidade, o colégio técnico oferece estágios para

o ensino médio, assim já saem do colégio com experiência profissional e

procurando um emprego.

Já saindo do ensino médio, você sai técnico no seu curso escolhido,

dentre eles: Enfermagem, administração, informática, contabilidade, guia de

turismo e segurança do trabalho, podendo dar continuidade nos estudos

fazendo o ensino superior na Faculdade São José que fica ao lado do Colégio

Realengo.

Na Faculdade você encontra diversos cursos, e os principais são

odontologia e fisioterapia, podendo sair formado e capacitado para o mercado

de trabalho.



Nome: Caio Victor de Paula Fialho

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo estar aqui a quatro décadas, nessas décadas eu não

estava aqui, meus familiares estavam em algumas, nossa opinião , tendo em

mente que uma escola particular com funcionários que fazem uma escola boa,

isso claro botando a renda que damos (600) seiscentos reais. Como bolsas

que ganhamos.

Fundado em 1969 tendo prosseguido o mesmo ensino, trabalhando com

educação infantil, fundamental, ensino médio profissionalizante, educação de

jovens e adultos. O Colégio Realengo tem sido o melhor colégio de todos os

tempos o melhor da Zona Oeste. Quando você faz o ensino médio com o

técnico e a faculdade, você tem mais chancas de entrar no mercado de

trabalho, sendo mão de obra qualificada.



Nome: Julia Nunes de Azevedo

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo está localizado no Rio de Janeiro, no bairro de

Realengo. É uma ótima escolha de ensino se você morar pela área do bairro,

já que o ensino é forte , organizado e tem profissionais preparados e

dedicados.

É muito importante, também os seus níveis de educação, contendo

creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio

profissionalizante, educação de jovens e adultos e ensino a distância.

Eu sou uma estudante do Colégio Realengo e não me arrependo de estar

aqui.

Acredito que quando alguém se forma no ensino médio daqui, deve

guardar muitas lembranças e aprendizados ótimos para sua vida pessoal e

profissional.



Nome: Carlos Lucas Barros do Nascimento

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo sempre foi uma instituição importante na Zona

Oeste. Cursos de ensino médio pós médio e faculdade sempre deu

oportunidade para o mercado de trabalho e no bairro de Realengo sempre

ajudando os cidadãos , abrindo portas para melhorar a condição de trabalho.

A importância dessas oportunidades e aumentar os números de

trabalhadores aumentando o mercado de trabalho.

O Colégio Realengo é um colégio completo e um dos melhores da

região que você consegue oportunidades muito boas com o ensino completo,

você com essas oportunidades pode ter mais chance de um melhor futuro para

você é um colégio muitas oportunidades como essa muitas pessoas procuram

e não podem ter, mas quem tem é muito agradecido pelas oportunidades que

o Colégio tem para seu futuro.



Nome: Nívia Ethienne da Silva Gomes

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

O Colégio Realengo é importante para a educação dos alunos. O colégio

foi fundado em 1969, está fazendo 50 anos agora em 2019. No ensino médio

você irá ter que escolhe a profissão em que queira seguir, pós-médio é a

continuação e a na faculdade você irá se formar no que queira seguir.

A importância de oferecer esses ensinos e até mesmo o ensino

fundamental é para você te a chance de ter um bom trabalho e conhecimentos

gerais.



Nome: João Guilherme Moraes Lima

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

De um tempo para cá, muita coisa mudou, evoluções, pessoas que se

formam para trabalhar, assim tendo um bom emprego e uma boa qualificação,

o analfabetismo é um assunto muito sério, isso envolve muitas crianças, no

Colégio Realengo as pessoas que não tem condições de estudar também

podem ganhando desconto, isso se o pai ou a mãe trabalhar na instituição (eu

acho), proporcionando um bom estudo para essas pessoas que não podem

pagar uma boa escola por ser muito cara. Nesse mesmo assunto no Colégio

Realengo existe bons professores, cantina, banheiro, quadra e ótimos eventos.

Muitos mesmo não tendo chance de estudar em uma escola assim dão o

seu valor, e as vezes os que tem essa chance nem ligam.



Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Todos nós sabemos que o Colégio Realengo tem grande impacto na vida

de seus funcionários e alunos moradores da Zona Oeste, e apesar de sua

decadência em vários aspectos, ainda existem muitas pessoas que frequentam

a escola.

O colégio causa grande impacto, pois o mesmo possui todos os tipos de

ensino da creche a faculdade.

Porém, como aluna antiga, notei que regras novas não agradam alguns

alunos e por isso vi que o ensino e organização degradaram muito.

Ainda assim, não posso deixar de comentar sobre a importância do

ensino em todos os níveis, o que acaba dando mais oportunidades por conta

das opções diversas e também facilita o acesso, pois diversos colégios não

possuem os níveis fundamental e superior.



Nome: Bruna Cristina Zacconi Noberto

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 81

Um colégio renomado, estrutura apropriada e ensino de qualidade

descreveria o Colégio Realengo de forma leve e sensata.

A administração do colégio é um tanto atrapalhada, mas, não é nada que

não possa analisado e mudado.

O ensino é qualificado, e o mais interessante é a maneira da qual ele nos

prepara para a vida e o trabalho.

O ensino médio técnico é importante, pois, além de estar formando

cidadãos, também estão formando trabalhadores com caráter e competência.

As festas e festivais são ótimos, porque, além de nos divertimos, ajuda

também a unir s turmas por um objetivo, que é vencer.

A estrutura do colégio é de total excelência quadras grandes e boas,

piscina sempre impecável, salas organizadas com computadores trazendo o

diferente e novo para dentro da escola. A biblioteca poderia ser mais

elaborada, porém, é um lugar ótimo para estudar, tem salas exclusivas, para

ter um certo conforto e privacidade.

O Colégio Realengo, eu creio que vá de bom para excelente, com

objetivos, propósitos força de vontade, esse colégio ainda tem muito a ser

prestigiado.


