Formar cidadãos globais
é o nosso propósito
Para 2018, o CEL International School investe na educação sem fronteiras para os nossos alunos, uma
exigência do mundo globalizado.
O projeto pedagógico foi atualizado com disciplinas de Educação Tecnológica, atividades de cultura maker –
com estímulo de criatividade, compartilhamento de ideias, do fazer, testar e prototipar, com valorização das
habilidades de cada indivíduo – , introdução ao empreendedorismo, extensão de projetos de sustentabilidade
e cidadania, programa de inteligência socioemocional, além de intensificação da vivencia no Inglês, da
educação infantil ao Ensino Médio, e dupla certificação.
A tecnologia é aliada no processo de letramento digital e aprendizagem em aulas interdisciplinares, de
robótica e em projetos markers. O Desing Thinking também ganha espaço nas salas de aula, uma abordagem
que busca a solução de problemas de forma coletiva, criativa e inovadora.
A partir do 4º ano, nossos alunos já estão preparados para prestar os exames de proficiência da Universidade
de Cambridge. E a parceria da nossa Instituição com a Genium High School garante formação com dupla
certificação aos estudantes que concluírem o Ensino Médio no CEL IS. O programa High School tem início no
9º ano.
No último ano, grandes são os desafios que se impõem aos nossos alunos com exames de seleção para
universidades dentro e fora do País. O período é de foco e preparação para ajudar os jovens a conquistarem
seus sonhos e serem felizes acima de tudo.
Adotamos o material didático da Plataforma SAS, com utilização de livros físicos e acesso a livros digitais, lista
de exercícios complementares, vídeo-aulas e jogos educacionais, auxiliando os professores em suas
estratégias de ensino.
A proposta do CEL IS é ampliar as oportunidades de mundo aos nossos alunos, algo que trata mais do que
performance, por contribuir para a formação de cidadãos globais, com habilidades desenvolvidas e
conscientes sobre respeito, colaboratividade, preservação do meio ambiente, solidariedade, além de capazes
de lidar com suas emoções.
Conheça o nosso programa pedagógico. Será um prazer recebermos a sua visita.
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