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Matriz CurricularMatriz Curricular

Foi elaborado um projeto pedagógico integrado e harmonioso que possibilitou
estabelecer relações entre as disciplinas, aproximar o ensino do cotidiano e associar
ao conteúdo programático às inovações tecnológicas do mundo contemporâneo.

Desenvolver a criatividade dos alunos, a capacidade de enfrentar com sucesso
situações novas e a formação de conceitos de ética e cidadania. Além disso, o
mercado de trabalho exige, cada vez mais profissionais criativos e versáteis.
No final do ciclo do Ensino Médio, pretende-se que os alunos estejam aptos a
organizar ideias, estabelecer relações, interpretar dados e elaborar hipóteses,
exprimir-se com clareza, utilizar o conhecimento de modo a buscar o bem-estar
pessoal e a contribuir para o bem-estar coletivo. 

A matriz curricular é composta por componentes curriculares como Português, História,
Geografia, Biologia, Matemática, Química, Física, Educação Física, Artes, Inglês,
Sociologia e Filosofia onde a maioria das disciplinas trabalham com conhecimentos
voltados para aprovação dos alunos nas melhores universidades do país. 

Sabendo da importância em se ter uma boa pontuação no EXAME NACIONAL DO
ENSINO MÉDIO (ENEM), o colégio Adélia desenvolveu o Preparatório do ENEM
que visa o melhor preparo do aluno na realização do ENEM.
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