Ensino Médio

16 salas

Equipamento

de aula

Multimídia

•
•
•
•
•
•
•
•

3 salas de Artes e Música
2 laboratórios de Informática
2 laboratórios de Ciências
1 sala específica para aulas de Redação
1 sala Maker (Projeto Notregênios)
1 cozinha e refeitório equipados para uso dos alunos
1 sala de Coordenação Pedagógica
1 sala de Orientação Educacional

No Colégio Notre Dame, o Ensino Médio tem como foco educativo a
aprendizagem de habilidades que visam à consolidação do conhecimento
estruturado, à facilidade na escrita e ao domínio da linguagem dos
componentes da grade curricular, além da capacidade do aluno de
refletir com base em argumentos científicos e de formular propostas
para solucionar problemas diversos. Nesse período, são aprofundados o
conceito e a vivência da cidadania, levando os estudantes a se engajarem
na construção do futuro da sociedade, com base nos valores cristãos
propagados pelo colégio.
O Projeto de Orientação Profissional é um dos grandes diferenciais da
grade curricular do segmento, visando contribuir para a construção do
projeto de vida do aluno. Desenvolvido por uma psicóloga especializada,
o projeto ocorre por meio de aulas quinzenais durante a 2ª série, que
auxiliam o aluno na escolha de sua futura profissão e da universidade.
A grade curricular do Ensino Médio é composta por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artes
Biologia
Cultura Religiosa
Educação Física
Espanhol (opcional)
Filosofia
Física
Geografia
História
Inglês

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitura e Produção de Texto
Literatura
Matemática,
Língua Portuguesa
Música
Química
Sociologia
Economia (Opciona)
Atualidades (Opcional)

HIGH SCHOOL:
Disponível para alunos a partir do 9º ano, o
High School é equivalente ao Ensino Médio
americano, oferecido em parceria com a University
of Missouri. Nele o aluno estuda, em Inglês,
disciplinas específicas do currículo americano,
com a possibilidade de cursar disciplinas eletivas
e avançadas (AP courses). As matérias comuns
aos dois currículos continuam obrigatórias para
o aluno do High School e são convalidadas pela
universidade.
São oferecidas duas opções de programas para
públicos diferentes, com cargas horárias distintas: o
Full Program e o Standard Program. O Full Program
inicia-se no 9º ano e vai até a 2ª série do Ensino
Médio, já o Standard Program tem início na 1ª série
e se encerra na 2ª série.
O ingresso ao High School se dá através de uma
prova de avaliação de proficiência em Língua
Inglesa, sendo aprovado para matrícula o aluno que
obtiver desempenho acima de 60%. Ao concluir
o programa, o aluno recebe um certificado oficial
americano, emitido nos Estados Unidos.

ENEM E VESTIBULAR
A preparação do aluno para o ENEM e para os vestibulares ocorre
durante toda a sua trajetória no Ensino Médio e é intensificada
na 3ª série, com 8 aulas semanais de revisão e 3 aulas semanais
de aprofundamento de conteúdos. O colégio desenvolve nos
estudantes um processo de capacitação e de treinamento
técnico para a realização de frequentes provas gerais, as quais
apresentam estrutura semelhante ao ENEM e aos principais
vestibulares, fazendo com que os alunos se habituem com a
estrutura dessas provas e exercitem seu tempo de concentração.
Na 3ª série, quinzenalmente são aplicados simulados dos
principais vestibulares da região, para os quais são convidados
os alunos da 1ª e 2ª séries. Após cada prova, os alunos recebem
um boletim individual de desempenho e seus progressos são
discutidos individualmente, com o objetivo de definir estratégias
para a superação de falhas na resolução das provas e no processo

• REVISÃO 1: são 8 aulas semanais, de fevereiro a
outubro, já inclusas na grade curricular, para revisão dos
conteúdos estudados na 1ª e na 2ª séries em Matemática,
Física, Química, Biologia, História, Geografia e Língua
Portuguesa. O material didático é composto por 7 apostilas
desenvolvidas pelos professores do colégio.
• REVISÃO 2: ocorre no mês de novembro e abrange os
conteúdos das três séries do Ensino Médio. O material
didático é composto por uma apostila desenvolvida pelos
professores do Notre Dame.
• REVISÃO 3: acontece em dezembro e janeiro, e é voltada
para as segundas fases dos vestibulares das Universidades
Estaduais Paulistas. O material didático é composto por
uma apostila elaborada pelos professores do colégio.

de aprendizagem. Nessa série, a revisão para os vestibulares é
estruturada da seguinte forma:

Cursos Extracurriculares

(19) 2138-8300 / Ramal 1705

Todos os cursos estão disponíveis para alunos a partir da 1ª série.

sec@notredamecampinas.net.br

SECRETARIA DE EXTRACURRICULARES

ARTE E MÚSICA
BALLET

BATERIA

GASTRONOMIA

BALLET MEIA PONTA

CANTO

HIP HOP

MODERN JAZZ
INICIANTE

BALLET PONTA

CORDAS

KUNG FU

SOPRO
TECLAS

CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ESPORTES

PASTORAL

PREPARATÓRIOS
E PROJETOS

MÍDIAS

BADMINTON

DELE

ROBÓTICA LEGO EV3

HANDEBOL

CATEQUESE DA
CRISMA

TECIDO AÉREO
AGENDE UMA VISITA
Tel. (19) 2138-8300 / Ramal 2000
Rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo, 151
Bairro Notre Dame • Campinas/SP
NOTREDAMECAMPINAS.COM.BR

OLIMPÍADAS ACADÊMICAS
NOTREGÊNIOS

