Ensino Médio
Nosso Ensino Médio oferece ferramentas necessárias
para que cada estudante faça sua escolha, pois acreditamos
em uma formação multicultural onde desenvolvemos uma
ampliação e aprofundamento de conteúdos programáticos,
mas também prezamos por uma formação humana com
capacidade argumentativa, senso crítico e protagonismo.

áreas desenvolvidas
Conhecimento
Pensamento cientíﬁco, crítico e criativo
Repertório cultural
Comunicação
Cultura digital

O QUE ENSINAMOS
Produção de Texto
Literatura
Gramática
Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol)
História
Geograﬁa
Filosoﬁa e Sociologia
Física
Química
Biologia
Álgebra
Geometria
Redação

Trabalho e Projeto de Vida
Argumentação
Autoconhecimento e autocuidado
Empatia e cooperação
Responsabilidade e cidadania

Produção de Texto
Elaboração de estruturas mentais que possibilitam
interpretar dados, pensar, tomar decisões adequadas e
aplicar conhecimentos a situações concretas. Saber
interpretar e produzir textos, com atenção aos contrastes
linguísticos, é fundamental, não só para a prova do ENEM e
vestibular, e sim para a vida.
Línguas Estrangeiras (inglês e Espanhol)
Desenvolvimento das quatro habilidades comunicativas
(ouvir, falar, ler e escrever), em inglês e espanhol, com o
objetivo de preparar os estudantes para o convívio com
culturas diferentes.

Habilidades Socioemocionais
Presente em todas as disciplinas, o programa Plug-se
aborda as habilidades socioemocionais por meio de
dinâmicas e atividades, que propiciam um maior controle
das emoções e valores éticos para a formação humana.

O que incentivamos
Aprofundamento de Conteúdo: separados em 2 turmas, os estudantes do 3º ano têm acesso
aos conteúdos de revisão para o vestibular com o auxílio dos nossos educadores especialistas.
Cultura Digital: potencializamos o uso de ferramentas tecnológicas nas mais diversas áreas
do conhecimento, o que fortalece o desenvolvimento de novas habilidades referentes à utilização
da tecnologia. Letramento digital, autoria de documentos digitais, oﬁcinas de produção audiovisual
e websites são exemplos de práticas levadas aos estudantes de forma contextualizada.
Participação em Congressos e Fóruns: participação ativa de nossos estudantes
em diferentes frentes de interesse, como Desaﬁo Bovespa, Fórum FAAP,
Ponte da FEI, ICLOC Jovem e Olimpíadas, o que proporciona ocasiões
reais para o desenvolvimento e a aplicação de habilidades
sociointerativas.

Com o que nos
preocupamos

Projetos

Nosso cuidado é com a preparação dos
estudantes para o ENEM e os vestibulares, mas,
principalmente, com o fortalecimento de sua
autonomia e consciência para uma participação
mais ativa no mundo, a ﬁm de que contribuam
como agentes transformadores da sociedade.

Algumas
iniciativas

Projeto
de Vida

Cultura
Digital

Eletivas

Períodos

Apoio pedagógico: semanalmente, no período
contraturno, os estudantes podem esclarecer
dúvidas, receber orientações especíﬁcas
de estudos e aprofundar conceitos com nossos
educadores especialistas ou monitores
pré-selecionados (estudantes e ex-estudantes).
Simulados: aplicamos avaliações, como
ENEM e Fuvest, com o objetivo de familiarizar
os estudantes com as diferentes linguagens
de vestibulares.

1º e 2º ano:

7h às 12h45
(2x por semana, até às 17h15)

3º ano: 7h às 12h45

(3x por semana, até às 17h15)
Projeto de Vida: é um processo de planejamento
no qual os estudantes se conhecem melhor, identiﬁcam
suas habilidades e estabelecem estratégias e metas
para alcançar os seus próprios objetivos. Para isso,
oferecemos aulas e atividades especiais sobre os temas:

Sistema de Orientação Educacional (SOE):
composto por uma equipe multidisciplinar
(psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos),
o SOE tem como intuito oferecer acolhimento
e escuta ativa não só aos estudantes, mas também
aos pais. Essa área, além do atendimento
individual, implementa projetos, palestras, rodas
de conversa, entre outras ações educativas e
sociais, que estimulam a tomada de decisão
embasada em valores éticos e de convivência
social.

Atualidades

Arte
e Cultura

Oﬁcinas
de redação

Aprofundamento
lógico-matemático

Empreendedorismo

Materiais e ferramentas
Manual do aluno impresso:
Com o Sistema Piaget, presente em mais de 250 escolas pelo país, o aluno tem 36
módulos e 11 disciplinas integradas, sendo que o 3º ano possui também módulos
de revisão.
Plataforma Digital:
videoaulas, jogos e livro digital com atividades interativas.
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