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Ensino Médio

AlunoFamília Escola

Uma parceria determinante para 
o alcance de grandes 

CONQUISTAS

Em nossa escola...

O PROFESSOR
Atua em constante

parceria com alunos,

sistema de ensino

e famílias.

A FAMÍLIA
Percebe experiências

pedagógicas 

consistentes.

O ALUNO
Adquire ferramentas
adequadas às 
exigências
de seu tempo.

A ESCOLA
Constrói e executa o 
planejamento de cada
segmento.

O SISTEMA DE ENSINO
Garante metodologia
de ensino e material
didático de completa 
eficiência.



O que uma boa metodologia de ensino deve ter?

O que um sistema de ensino 
deve oferecer?

HISTÓRIA 
A eficiência do Anglo na preparação de alunos 
para os vestibulares mais concorridos se estende 
ao Ensino Médio, com um trabalho rigoroso e
constantemente atualizado.

TRADIÇÃO E MODERNIDADE
Ter uma longa história não significa estar parado 
no tempo. Os autores estão sempre abertos para 
a discussão de novas abordagens e estratégias 
pedagógicas.

CONTATO PERMANENTE COM 
OS PROFESSORES
O Anglo disponibiliza vários canais de 
comunicação: telefone, site, programação 
da Web TV Anglo e videoconferências.

EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO 
E CAPACITAÇÃO
Ao longo do ano letivo, o Anglo promove 
Congresso de Educadores, Workshops, Reuniões 
Regionais – sempre visando à atualização e ao
aprimoramento das práticas pedagógicas.

ORGANIZAÇÃO DAS AULAS
O trabalho em sala de aula articula-se
naturalmente com a verificação do 
conhecimento, feita através da realização de 
tarefas e de outros recursos.

AULA DADA, AULA ESTUDADA
O cumprimento das tarefas diárias é a melhor 
maneira de integrar o estudo ao cotidiano, sem
abrir mão do lazer.

AVALIAÇÕES E SIMULADOS
Com as provas, o estudante consegue avaliar o
grau de assimilação dos conteúdos e o que 
precisa ser aprimorado.

TEORIA E PRÁTICA DE MÃOS DADAS
O equilíbrio entre o aprendizado teórico e sua 
aplicação prática proporciona um estímulo 
constante para o estudo.

ATUALIZAÇÃO DOS CONTÉUDOS
A velocidade das transformações sociais e das 
descobertas científicas imprime o mesmo ritmo 
na concepção do material e na preparação das
aulas.

INTERDISCIPLINARIDADE
O contato sistemático entre as diversas disciplinas
permite ao estudante ampliar naturalmente seu 
olhar sobre a realidade que o cerca.

AUTOR PROFESSOR
A valorização do trabalho pedagógico é um dos
alicerces do sistema. Um autor do Anglo é 
também um professor experiente.

DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
A formação do indivíduo em toda a sua plenitude 
exige o contato com as formas de apreensão da 
realidade: arte, reflexão, discussão etc.

O ENSINO MÉDIO DO ANGLO
A proposta pedagógica para o Ensino Médio 
visa à autonomia do estudante na organização 
de seus estudos e tarefas diárias. 



Qual o caminho para a melhor escola?
E aquele que equilibra...
´

Equipe Pedagógica
capacitada

Proposta Pedagógica
Atualizada

Ambiente e recursos
Adequados

Metodologia de Ensino
Eficaz

Material Didático
Completo

O que um material didático deve ter?

LIVROS - TEXTO
Apresentação do referencial teórico de cada 
conteúdo, feita de forma clara e acessível. 

CADERNO DE EXERCÍCIOS
Seleção de questões, voltada para o trabalho
em casa, apresentando abordagens atualizadas
e que respeitam o tempo de estudo.

CONTEÚDO
Nas diversas modalidades de material oferecidas
pelo sistema, o aluno tem acesso aos conteúdos 
programáticos previstos para o Ensino Médio.

APOSTILAS - CADERNO
Material a ser utilizado em sala de aula, contendo 
resumo dos conteúdos e exercícios de classe.


