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DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ensino fundamental
Corresponde ao período em que ocorrerá o desenvolvimento da capacidade de aprender por intermédio do domínio da leitura, da
escrita e do cálculo por parte de nossos filhos. É aí que eles também começam a compreender o ambiente natural e o sistema político,
tecnológico e artístico da nossa sociedade, além de assimilar os valores adotados por ela.
A partir disso, os alunos aprimoram sua capacidade de aprendizagem, otimizando a aquisição de conhecimentos e habilidades e a
formação de atitudes e valores. Por fim, são estreitados os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
O papel do Sistema ELITE de Ensino é proporcionar a seus novos alunos um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental cursados em outra instituição, de maneira a garantir o estudo consistente das matérias que serão
a base para a continuidade no Ensino Médio. As turmas de 6º, 7º e 8º Anos do Ensino Fundamental têm por objetivo oferecer uma
base sólida para o aluno e a família fazerem uma escolha entre no 9º Ano Forte ou 9º Ano Militar (turmas revisionais e preparatórias).
Prioridades do Sistema ELITE de Ensino
•

Desenvolvimento de competências especialmente ligadas à leitura, interpretação, escrita, cálculo e atualidades.

•

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

O trabalho do próprio aluno é o que o faz crescer
Diferenciais do Sistema ELITE de Ensino
•

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

•

Turmas especiais para os concursos do 9º Ano e excelente base para o Ensino Médio.

•

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 e monitoria direcionada, 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 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental:
Unidade Madureira II
Unidade Vila Valqueire
Unidade Tijuca
Unidade Campo Grande II
Unidade Bangu
Unidade Norte Shopping
Unidade São Gonçalo II
Unidade Ilha do Governador II
Unidade Taquara
Unidade Realengo

www.sistemaeliterio.com.br

