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Ensino fundamental
A turma de 9º Ano Forte (Escolas Técnicas) do Ensino Fundamental destina-se a alunos que queiram cursar o 9º Ano do Ensino Fundamental e ao mesmo tempo realizar uma preparação especial para os concursos do CEFET, Colégio Pedro II, IFRJ (antiga CEFETQ),
FIOCRUZ (Escola Técnica de Saúde Joaquim Venâncio), CAP UFRJ (Colégio de Aplicação da UFRJ) e CTUR (Colégio Técnico da UFRRJ).
Com uma equipe de professores formada por especialistas, a turma de 9º Forte posicionou o Sistema ELITE de Ensino como referência. Temos a honra de sermos a instituição de ensino com elevado número de aprovados nesses concursos.
Prioridades do Sistema ELITE de Ensino
•

Estímulo da criatividade e do senso crítico com respeito à infância e à adolescência com o objetivo de proporcionar-lhes um
Ensino Médio de excelência e ao mesmo tempo formar jovens aptos a enfrentar os concursos mais exigentes.

•

Proporcionar ao aluno amadurecimento e desenvolvimento de seu potencial de aprendizagem, estabelecendo responsabilidade
e espírito crítico por intermédio de processos pedagógicos diversos, a fim de que os jovens sejam capazes de compreender o
ambiente em que estão inseridos.

Diferenciais do Sistema ELITE de Ensino
•

Simulados quinzenais aos sábados que visam a refletir fielmente as provas dos concursos pretendidos. Os alunos recebem o treinamento necessário para serem bem-sucedidos, sendo submetido nesse processo a uma avaliação indicando seus pontos fortes
e as oportunidades de melhoria à sua frente.

•

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

•

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

•

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

•

Monitoria  para solucionar dúvidas que surgirem ao longo do processo pedagógico.

•

Olimpíadas do Conhecimento em diversas disciplinas: Matemática, Astronomia e Português.

Onde encontrar as turmas de 9º Ano Forte (Escolas Técnicas):
Unidade Vila Valqueire
Unidade Madureira I
Unidade Campo Grande II
Unidade Bangu
Unidade Nova Iguaçu
Unidade Norte Shopping
Unidade Tijuca
Unidade São Gonçalo II
Unidade Ilha do Governador II
Unidade Taquara
Unidade Realengo

www.sistemaeliterio.com.br

