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APRE
SENTA
ÇÃO
O mundo passou por mudanças em um breve período de tempo. 
Muitas coisas vêm sendo implementadas e aprimoradas todos os 
dias, revolucionando a vida das pessoas. 

Com a Educação não tem sido diferente, tudo se tornou cada vez 
mais rápido e tecnológico. Assim, sentimos a necessidade de estar 
sempre conectados, reinventando, atualizando e imergindo no uni-
verso que os nossos estudantes vivenciam em seu dia a dia, para 
transmitir o conhecimento. 

mudanças voltadas 
para inovação.
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OCOLÉGIO  
O Colégio Nobre foi fundado em 1978, como a melhor opção em 
ensino de qualidade para os jovens e adolescentes de Feira de San-
tana. 

Após mais de 40 anos de existência, nosso colégio é referência em 
ensino na Bahia, ofertando turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 
9º ano) ao Ensino Médio (1ª a 3ª série) com a melhor preparação para 
os mais diversos concursos, vestibulares e Enem.

Além de toda preparação, contamos com diferenciais como: orien-
tação vocacional, oficinas de redação, aulas de campo e interdisci-
plinares, acompanhamento presencial e on-line do desempenho 
dos alunos pelos professores, coordenadores, psicóloga e psicope-
dagoga.
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História
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ESTRU
TURA
O Colégio conta com uma estrutura ampla, uma das melhores do 
interior baiano. 

Salas de aula equipadas com cadeiras confortáveis, ar condicionado, 
projetor multimídia, lousa, biblioteca com vasto acervo, espaços 
reservados de estudo, sala multimídia para o desenvolvimento das 
metodologias ativas, auditórios para palestras, seminários e mesas 
redondas. 

Três quadras poliesportivas para aulas de Educação Física e prática 
de futsal, handebol, vôlei e basquete.



Os estudantes contam com laboratórios modernos para aulas práti-
cas das disciplinas de Física, Química, Biologia (com laboratório 
específico de Anatomia) e Ciências. 

Ampla praça de alimentação com variadas opções de cardápio. As 
nossas cantinas oferecem alimentação saudável, inclusive com res-
trição a refrigerantes e frituras.
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PRO
POSTA
PEDAGÓGICA

Com a experiência adquirida há mais de 40 anos, o Colégio Nobre 
proporciona experiências pedagógicas significativas e que aten-
dem às demandas complexas do mundo contemporâneo.

Aqui no Colégio Nobre o aprender é sempre um caminho intencio-
nalmente planejado e em diferentes momentos, sempre respeitan-
do o tempo e o ritmo de aprendizagem de cada estudante.
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FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR
A nossa proposta pedagógica garante um percurso formativo arti-
culado nas etapas de ensino e aprendizagem, visando desenvolver 
competências e habilidades para a vida prática como: trabalhar em 
equipe, gerenciar conflitos, falar em público, desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais e gestão financeira.

Essas habilidades também são desenvolvidas através dos nossos 
Projetos Integradores, como: 

Espaço privilegiado que busca, por meio das diferentes formas de 
expressão, o cultivo da sensibilidade, da valorização das diferentes 
manifestações culturais e do exercício da criatividade, desenvol-
vendo habilidades, como formas de o estudante olhar o mundo e 
com ele se relacionar 

Nobre Arte e Cultura
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Busca promover a ampliação do repertório cultural e o desenvolvi-
mento da sensibilidade estética e da produção cultural por meio da 
música, da dança, do teatro e das artes visuais.

Desde o Ensino Fundamental, os estudantes são incentivados a 
buscar conhecimento em diversas áreas, escolhem seus projetos e 
os desenvolvem a partir de pesquisas científicas.

Encontro de Iniciação Científica
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Evento que tem como objetivo principal estimular os estudantes a 
buscarem temas atuais do seu interesse, relacionados com a área 
de Matemática e suas tecnologias.

Feira de Matemática - FEMAT
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Debates e palestras sobre temas atuais para desenvolver nos estu-
dantes uma postura reflexiva, analítica e cidadã. Torna-se um 
espaço de manifestação de suas opiniões, argumentações e posi-
cionamentos críticos em nossa sociedade.

Diálogos Contemporâneos

O projeto valoriza os aspectos históricos, culturais e sociais da 
cidade de Feira de Santana, através de pesquisas. 

Feira em Foco 
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Para que os estudantes possam ampliar suas experiências e apren-
dam além do que é abordado em sala de aula, visitamos outras 
cidades, museus, teatros e exposições, ampliando a visão de 

Viagens e aulas de campo
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Um estímulo para nossos alunos demonstrarem seus talentos e de-
senvolverem a autoconfiança nos desafios da vida.

Show de Talentos
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Projeto da área de Linguagens e suas tecnologias, que visa estimu-
lar os estudantes na inserção e desenvolvimento de habilidades de 
leitura, escrita, análise crítica e cidadã.

Sarau Literário/ Show de Crônicas
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O Colégio Nobre, atento às mudanças na Educação brasileira, 
adotou uma solução educacional e tecnológica que visa potenciali-
zar o ensino com grande inovação e num projeto que atende às ne-
cessidades dos nossos estudantes, pais, professores, coordenação e 
direção, numa abordagem pioneira no Norte e Nordeste do país.

Nosso programa educacional oferece soluções integradas, livro digi-
tal e físico para garantir um ensino de qualidade, além de ser adap-
tável a nossa realidade.

SISTEMA DE ENSINO

NOBRE
ADAPT 



Pensando em estar cada vez mais conectado com o mundo, com 
cada vez mais qualidade, empenho e excelência, o Colégio Nobre 
agora conta com o selo de International School.

Com este programa, os nossos estudantes desenvolvem uma 
aprendizagem mais sólida e eficaz do Inglês, onde estes serão 
expostos ao idioma para desenvolverem habilidades, conhecimen-
tos e competências através de práticas didáticas.
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AGORA COM
EDUCAÇÃO 
BILÍNGUE
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COM O 
NOBRE 

CONECTE-SE 

O primeiro passo para fazer parte do Colégio Nobre é através do 
agendamento de uma entrevista do responsável com a Direção/Co-
ordenação, para conhecer melhor a proposta pedagógica, a dinâmi-
ca escolar, as condutas do Colégio, o espaço físico e esclarecer todas 
as eventuais dúvidas. 



17

Você pode fazer o agendamento através da Secretaria Escolar (75) 
2102-9136/ (WhatsApp) (75) 98197-6002. 

Para efetuar a matrícula 2022, será necessário entregar os seguintes 
documentos:

   01 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de identidade 
(RG);
   01 Fotocópia original da transferência ou atestado provisório (váli-
do por 30 dias);
   03 retratos 3x4;
   Carteira de Vacinação atualizada.

O responsável financeiro deverá apresentar os seguintes documen-
tos:

   RG
   CPF 
   Comprovante de residência
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MENSALIDADES

SÉRIES

6º ANO R$        1.200,00

R$        1.380,00

R$        1.495,00

R$        1.880,00

R$      13.680,00

R$      15.732,00

R$      17.043,00

R$      21.432,00

R$                       1.140,00

R$                        1.311,00

R$                       1.420,25

R$                       1.786,00

R$                       1.020,00

R$                         1.173,00

R$                         1.270,75

R$                        1.598,00

7º, 8º E 9º ANO

1º E 2º ANO

3º ANO

2022 ANUIDADE
À VISTA

PARA PAGAMENTOS ATÉ DIA 10

DESCONTO 
PONTUALIDADE 5%

DESCONTO 
IRMÃOS 15%

MATERIAL DIDÁTICO

SÉRIES

6º, 7º, 8º E 9º ANO R$        2.100,00

R$        1.990,00

R$        2.190,00

R$            210,00

R$            199,00

R$            219,00

R$                       1.400,00

R$                       1.990,00

R$                       2.190,00

R$                           700,00

R$                                      -

R$                                      -

1º E 2º ANO

3º ANO

INVESTIMENTO
TOTAL

PARCELAMENTO
EM 10X NO
C. CRÉDITO

PARA PAGAMENTOS ATÉ DIA 10/01/22

SAS ADAPT
(DIGITAL E IMPRESSO)

INGÊS (ANUAL)

SÉRIES

6º, 7º, 8º E 9º ANO R$       2.200,00

R$        2.190,00

R$        2.290,00

R$            220,00

R$            219,00

R$            229,00

R$                       1.500,00

R$                       2.190,00

R$                       2.290,00

R$                           700,00

R$                                      -

R$                                      -

1º E 2º ANO

3º ANO

INVESTIMENTO
TOTAL

PARCELAMENTO
EM 10X NO
C. CRÉDITO

PARA PAGAMENTOS ATÉ DIA 11/01/22

SAS ADAPT
(DIGITAL E IMPRESSO)

INGÊS (ANUAL)

MATERIAL DIDÁTICO



MATRÍCULAS
ABERTAS

colegionobre.com.br
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