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Proporcionar maior autonomia para que os alunos adquiram novos conhecimentos
e desenvolvam novas competências. O aluno inicia um contato formal com as
disciplinas do currículo e com a figura do professor especialista.

A convivência com vários professores e orientações distintas, bem como a passagem
para a adolescência e o convívio do aluno com uma nova organização escolar trazem
uma situação de ruptura e transição, marcada por mudanças físicas, emocionais,
psicológicas e de outras descobertas. O corpo pedagógico do colégio Adélia se
encontra apto para trabalhar com essas questões, tornando-se um espaço de
referência para os alunos e ajudando-os a construir seus projetos de vida.

A matriz curricular é composta por componentes curriculares como Português, História,
Geografia, Ciências, Matemática, Educação Física, Artes, onde a maioria das disciplinas
trabalham com o currículo em espiral: os assuntos são retomados, ampliados e 
profundados de acordo com a progressão nos anos.
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A nossa matriz conta também com as seguintes atividades extracurriculares: ballet,
judô, inglês, espanhol, desenho geométrico e informática. Além disso, conta com
aulas práticas nos laboratórios de química, física e biologia que facilitam a
assimilação da teoria e permitem uma outra vivência para o aluno. 
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