
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.

Em sintonia com a proposta da reforma curricular do Ensino Médio, 
o currículo é composto por uma parte comum (formação geral 
básica) e uma parte diversificada e flexível (itinerários formativos), 
com oportunidade de escolha pelo aluno. 

A formação geral básica é cursada igualmente por todos os 
alunos e engloba as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, 
Física, Química, Biologia, Geografia e Filosofia/Sociologia, distribuídas 
em 15 aulas semanais de 60 minutos.

Os dois itinerários formativos estão organizados com disciplinas 
de pelo menos três áreas do conhecimento. São eles: ênfase em 
Ciências Humanas e ênfase em Ciências da Natureza, ambos 
voltados para a preparação para vestibulares, e o aluno opta por um 
dos dois.

A disciplina Projeto de Vida passa a integrar 
oficialmente os itinerários, visando ajudar o aluno 
no decorrer de sua trajetória escolar no sentido 
de lhe proporcionar níveis mais elevados de 
autoconhecimento, de modo que esteja apto a 
fazer a escolha consciente do itinerário formativo 
e das disciplinas eletivas e, mais adiante, a carreira 
profissional e a universidade.

ENSINO DE MATEMÁTICA 
BÁSICA E AVANÇADA

A partir da 1ª série, assim como ocorre nas aulas de 
Inglês, o aluno pode optar por cursar a disciplina 
de Matemática no nível básico ou avançado, 
conforme sua aptidão e necessidade para ingressar, 
futuramente, no Ensino Superior. Naturalmente, 
aos alunos que pretendem seguir carreira na área 
das engenharias ou em cursos de alta concorrência, 
é aconselhável que permaneçam no grupo da 
matemática avançada. 

 • 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

Ensino Médio

16 salas
de aula

Equipamento
Multimídia



DISCIPLINAS ELETIVAS

No Ensino Médio, os itinerários formativos podem ser 
enriquecidos com componentes curriculares eletivos, com 
adesão por livre escolha do aluno e de sua família, reconhecendo 
que cada aluno tem suas aptidões e interesses particulares, 
tornando-o mais produtivo academicamente e mais feliz como 
ser humano. São oferecidos cursos eletivos nos seguintes núcleos 
curriculares:

 • Currículos Internacionais: High School a partir do 9º ano
 • Núcleo Acadêmico: Atualidades, Complementos de Ciências 

Humanas, Complementos de Ciências da Natureza, Inteligência 
Artificial no Mercado de Trabalho, Língua Espanhola (preparação 
para a certificação do DELE), Olimpíadas Acadêmicas, 
Introdução à Economia, Notregênios (Projeto Maker) e Projeto 
Mídias

 • Núcleo de Esportes
 • Núcleo de Arte e Cultura
 • Núcleo de Ciência e Tecnologia

HIGH SCHOOL

O High School tem início no 9º ano e vai até a 2ª série 
do Ensino Médio, sendo equivalente ao Ensino Médio 
americano e oferecido em parceria com a University 
of Missouri. Nele o aluno estuda, em Inglês, disciplinas 
específicas do currículo americano como Redação e 
Literatura, Economia, Oratória, Debate, Saúde, História 
e Governo 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.

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

• 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.



Cursos Eletivos SECRETARIA DE EXTRACURRICULARES
(19) 2138-8300 / Ramal 1705
sec@notredamecampinas.net.br

BALLET ADULTO

BALLET MEIA PONTA

BALLET PONTA

BATERIA

BADMINTON

BADMINTON ADULTO

BEACH TENNIS

FUTEBOL MIRIM 

HANDEBOL

JUDÔ

TECIDO AÉREO

DELE

OLIMPÍADAS ACADÊMICAS

NOTREGÊNIOS

CLUBE DE MÍDIAS CND

MÍDIAS

NOTREGÊNIOS

ROBÓTICA LEGO EV3

BREAKING

CANTO

CORAL EM CANTO 

CORDAS

FINANÇAS PARA JOVENS

KUNG FU AVANÇADO

MODERN JAZZ 
INICIANTE

ARTE E MÚSICA

ESPORTES PREPARATÓRIOS E PROJETOSCIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

PERCUSSÃO 
CONTEMPORÂNEA

TECLAS

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