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ENEM

Ensino médio
O Ensino Médio é considerado a etapa que conclui a educação básica e prepara o aluno para o ensino superior. O processo educacional do sistema ELITE de Ensino, baseia-se em metodologia especializada em apresentar boa parte do conteúdo do Ensino Médio
nos dois primeiros anos, com o objetivo de concluir a formação intelectual do cidadão pleno.
Nossa meta principal é consolidar e aprofundar o aprendizado do conteúdo do ensino fundamental, além de preparar o estudante
para uma formação diferenciada com o intuito de desenvolver competências para os concursos de 3ª série, representando uma excelente base no Ensino Médio.
Além do compromisso de acompanhar os alunos no desafio de ingresso em importantes instituições militares e universidades, o Sistema
Elite de Ensino manifesta sua plena disposição de formar cidadãos que atuem a favor da coletividade. Temos orgulho de exercer o papel
da escola formadora de líderes que, através do exemplo de amor ao trabalho e respeito mútuo, transformem a realidade de nosso país.
Assim, a formação integral do indivíduo é um dos aspectos centrais do método adotado pelo Sistema ELITE de Ensino. Em sincronia
com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a nossa pedagogia prioriza as questões de formação ética, social e moral, enquanto trabalha
cuidadosamente o desenvolvimento cognitivo e emocional do nosso aluno.
Em apoio à nossa prática pedagógica, atuamos no desenvolvimento do aluno por meio de diversas atividades extracurriculares paralelas como Teatro, Xadrez, Olimpíadas de Ciências (Matemática, Informática, Astronomia, etc), o aluno tem oportunidade de desenvolver habilidades e competências que vão além do currículo escolar tradicional.
Prioridades do Sistema ELITE de Ensino
•

Proporcionar uma base sólida ao aluno e à sua família, de modo que possam fazer uma escolha bem fundamentada entre 3ª Série
+ Pré-Vestibular ou 3ª Série + Pré-Militares,  turmas preparatórias e revisionais.

•

Estabelecimento de responsabilidade e espírito crítico, tornando os alunos capazes de reconhecer a realidade na qual estão inseridos e de fazer escolhas.

Diferenciais do Sistema ELITE de Ensino:
•

Estímulo ao hábito de estudo diário através do Programa “Estudar também se aprende”.

•

Matriz curricular voltada para o pleno desenvolvimento das competências do alunos.

•

Orientação pedagógica e elaboração de plano de estudo, reforçando o diálogo entre aluno e professor e promovendo o seu
desenvolvimento.

•

Atividades motivacionais e projetos extracurriculares, que complementam as aulas e a infraestrutura de excelente qualidade das
nossas instalações. As diversas palestras motivacionais realizadas por nossos professores e coordenadores são um dos segredos
do sucesso de nossos alunos, despertando neles também o desejo de aprendizado por meio de aulas dinâmicas, com jogos, músicas, temas cotidianos e desafios, maximizando seu nível de atenção. Além disso, os alunos fazem exercícios para casa e avaliações
periódicas, o que exige deles estudo permanente.

•

Monitoria e monitoria direcionada, para solucionar dúvidas que surgirem ao longo do processo pedagógico. Os monitores são
jovens talentosos que cursam as mais importantes instituições de ensino do Rio de Janeiro (IME, UFRJ, UFF, UERJ, entre outras)
e que recebem treinamento para auxiliar os alunos. Para os alunos com maior dificuldade de aprendizagem em determinadas
disciplinas, são agendadas aulas de monitoria direcionadas, abordando temas específicos no contra turno ou aos sábados.

Onde encontrar as turmas de 1a e 2a Séries ENEM
Unidade Bangu
Unidade Campo Grande II
Unidade Caxias
Unidade Ilha do Governador
Unidade Madureira II
Unidade NorteShopping

Unidade Nova Iguaçu
Unidade Realengo
Unidade São Gonçalo II
Unidade Taquara
Unidade TIjuca
Unidade Valqueire

www.sistemaeliterio.com.br

