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No Ensino Médio Integral você tem: 

Acesse querointegral.com.br  
e encontre a escola mais próxima.

Projeto de vida
Com apoio dos professores e equipe escolar, você aprende a se 
conhecer melhor, descobrir o que gosta e a planejar seu futuro. 

Protagonismo
Você tem mais autonomia e, em parceria com outros estudantes, 
pode criar clubes juvenis de arte, esportes e ciências. 

Tutoria
Durante os três anos do Ensino Médio, um professor te ajuda a tomar 
decisões e acompanha de perto sua trajetória dentro e fora da escola.

Orientação de estudo
Você descobre técnicas para organizar melhor seus estudos 
e ir mais preparado para as provas e o ENEM.

Eletiva
Duas disciplinas em uma mesma aula: Matemática e Biologia 
ou Língua Portuguesa e História. É a chance de ampliar 
o conhecimento de acordo com o seu interesse. 

Tempo integral 
Mais tempo para aproveitar tudo o que a escola tem 
para te oferecer a mais. No Ensino Médio Integral o 
turno é único com até três refeições por dia.  

MAIS OPORTUNIDADES

MAIS ACOLHIMENTO

MAIS APRENDIZADO
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