Portoghese
POR QUE ESCOLHER O LICEO?
Porque é uma escola que:
Permite adquirir uma sólida cultura de base
Possui instrumentos culturais e metodológicos para
compreender a realidade de forma aprofundada
Contribui para o desenvolvimento da flexibilidade
intelectual e da autonomia no aprendizado
Prepara para enfrentar a complexidade do mundo moderno
Abre as portas para o futuro profissional
Permite reconhecer e valorizar a própria atitude e
paixão do estudante
QUE RESULTADOS?
O plano de estudos de Ensino Médio oferece:
Uma ótima preparação para dar continuidade aos estudos
na universidade e pós-graduação, com elevada
possibilidade de sucesso
Excelente preparação para entrar no mercado de trabalho

LICEO CLÁSSICO
A escola favorece a consciência crítica sobre a civilização
Greco-Latina e de como ela contribui para o desenvolvimento da
cultura europeia. Este entendimento favorece o uso da
linguagem, instrumento indispensável para uma eficaz
comunicação no cenário atual, e de competências para o
entendimento das demais disciplinas. Desta maneira, além dos
estudos clássicos, o Liceo enfatiza a importância do
conhecimento científico e das línguas estrangeiras.
Liceo clássico com dois anos de linguagem dupla

Liceo clássico com cinco anos de linguagem dupla
LICEO LINGUÍSTICO
Oferece a educação em uma dimensão geral, compreendendo uma
rica bagagem linguística. O estudo de três línguas
estrangeiras, com o apoio de tecnologias e professores de
língua materna, é o traço específico desta instituição de
ensino de modelo europeu. Desta maneira, o Liceo incentiva o
desenvolvimento de uma nova mentalidade, para o entendimento
da realidade em um mundo cada vez mais globalizado, pois a
cultura como produto do povo é fundamentalmente ligada a sua
linguagem e a linguagem é a base da sua cultura.
LICEO CIENTÍFICO
Objetiva investigar as ciências de forma distinta, a partir do
estudo do homem e suas raízes históricas, culturais e
operacionais, permitindo alcançar a integração entre uma visão
humanista em suas distintas articulações (artística e
literária / comunicação / histórico-filosófica e da cultura
científica). Assim, a ciência é reforçada com ênfase em
oficinas práticas, sendo promovidos em vias de investigação e
colaboração com instituições científicas na área.
Liceo científico com dois anos de linguagem dupla
Liceo científico com cinco anos de linguagem dupla
LICEO CIÊNCIA APLICADA
Proporciona uma preparação baseada em ciência e tecnologia,
integrada com uma visão global da realidade histórica e das
necessidades culturais da sociedade. Propõe satisfazer a
necessidade dos estudantes interessados em adquirir
conhecimentos avançados em Matemática, Física, Química,
Biologia e Computação. Para isso, também são promovidas vias
de investigação e colaboração com demais instituições
científicas nesta área de estudos.

Liceo científico com opção de ciência aplicada
Liceo científico com opção de ciência aplicada
de linguagem dupla

com cinco anos

UMA ESCOLA QUE ACOLHE
Juntos para estudar: os “maiores” ajudam os “menores”
Tutores: apoio com reforço em momento de dificuldades
Apoio psicológico: a pedido de alunos, pais e
professores
Suporte aos estudos: aberto à tarde, aulas de
recuperação
UMA ESCOLA QUE INOVA
Computador e projetor em classe
Lousas multimídia
iPad nas sala de aula
Laboratórios de informática
Laboratórios de idiomas multimídia
UMA ESCOLA QUE VALORIZA
Olimpíadas de Matemática, Física, Biologia, Química e
Neurociência
Jogos “Bocconi”
Aulas de Latim e Grego
Projeto Geologia
Certificação ECDL
UMA ESCOLA DA EUROPA PARA O MUNDO
Certificação linguística europeia
Intercâmbio cultural com Forchheim e Austrália
Semanas linguísticas durante o ano
Estudo de verão na Inglaterra, Alemanha, França ou
Espanha

Projetos CLIL: disciplinas ensinadas em língua
estrangeira
Dsd: Certificação para acesso à universidade alemã
A-Levels: Certificação de escola secundária inglesa
ESABAC: diploma duplo de italiano e francês
Projeto PEG (Parlamento de Jovens Europeus)
UMA ESCOLA QUE ZELA PELO BEM-ESTAR E EXPRESSIVIDADE
Projeto Saúde: educação nutricional, cursos de primeiros
socorros, prevenção ao
psicossocial afetiva

álcool

e

tabaco,

educação

Incentivo a praticas esportivas com saídas de campo
Projeto teatro, cursos de dança e Coral do Liceo
UMA ESCOLA SEM FRONTEIRAS
Projeto em colaboração com a Fundação Bruno Kessler
(FBK)
Projeto em colaboração com o Museu Cívico, o Mart, o
Museu da Guerra, a Biblioteca Pública e a Universidade
de Trento
Projeto PAT – Confindustria

AVALIAÇÃO DOS EX-ALUNOS
Uma pesquisa com estudantes que seguem a universidade, três
anos após o curso, indica que:
83 % dos estudantes é satisfeito
85 % está em boas condições com os exames
54 % tem uma média de notas 28 a 30
Competências adquiridas
98 % considera eficaz o método de estudo adquirido
92% considera eficaz a preparação que recebeu
100 % declara ter capacidade de auto-emprego

92 % acredita ter desenvolvido acompanhado o ritmo de
estudos
Pontos fortes da escola
Conjunto de conhecimentos ministrados
Didática da metodologia
Flexibilidade intelectual
Variedade de estímulos culturais

O QUE OS PAIS E OS ALUNOS PENSAM
O que os pais pensam
90 % está satisfeito com o clima em sala de aula
100 % está satisfeito com o nível de escolaridade dos
filhos
86 % está satisfeito com a objetividade da explicação
95 % está satisfeito em relação à escola em geral
O que os alunos pensam
96 % está satisfeito com o clima em sala de aula
100 % está satisfeito com o nível educacional recebido
95 % está satisfeito com a clareza da explicação
98 % considera que teve relações positivas com os
colegas
97 % considera que teve relações positivas com os
professores
95 % sente-se satisfeito com a vida escolar que
experimentou
90 % acredita ter sido informado sobre seu desempenho,
tendo apoio na recuperação

