Com mais de 50 anos de existência, o Liceu Pedro II proporciona uma educação de qualidade, atualizada, tendo como principio fundamental a
Pedagogia Afetiva, pela qual, os alunos são conhecidos pelos respectivos nomes e é promovida a integração professor-aluno, facilitando o
ensino-aprendizagem.
O colégio utiliza o material didático do Sistema Maxi de Ensino, e, desde o 1º ano do Ensino Fundamental, além das disciplinas do núcleo comum,
os alunos aprendem, também, Inglês e Informática. O corpo docente conta com educadores experientes e atualizados, muitos pós-graduados,
que desenvolvem vários projetos em suas disciplinas e outras interdisciplinares.
A Educação no Ensino Fundamental é trabalhada sob a ótica do desenvolvimento do aluno para a vida em sua plenitude. Os alunos passam pela
experiência do aprender a ser, a conviver, a fazer e a se preparar de forma lúdica e diversificada, em uma mescla de educação clássica eficiente
com formas alternativas de ensino, que valorizam as qualidades de cada indivíduo e fortalecem as características necessárias para a formação
escolar. O desenvolvimento do aluno é acompanhado de perto por um professor de apoio que presta suporte educacional e pedagógico
direcionado àqueles que apresentam dúvidas de algum conteúdo.
No Ensino Médio diurno, inicia-se, desde a 1ª série, a preparação para o vestibular, com aulas de reforço e simulados. Além das aulas teóricas,
os alunos podem vivenciar, nas aulas de Biologia e Química, a prática no laboratório, experiências que facilitam o entendimento das teorias; e o
pensamento crítico e argumentativo é exercitado nas aulas de Sociologia e Filosofia, com a discussão de temas atuais. O Espanhol é matéria
opcional desde a 1ª série do Ensino Médio.
A integração da família ao colégio é uma preocupação constante. Os pais são sempre bem recebidos na escola e o atendimento é realizado de
forma individual, com horário pré-agendado de acordo com a disponibilidade das famílias.

INFORMAÇÕES GERAIS

SOLUÇÕES

Nome do cliente: Liceu Pedro II

• Melhoria nos processos da instituição;

Localização: Rua Brigadeiro Tobias, 413
Centro, Sorocaba – SP

• Aumento de produtividade.

Site: www.escolaliceu.com.br
Segmento: Educacional

DESAFIOS

PRODUTOS E SERVIÇOS DO EDUCATION ONE

• Necessidade de uma base central de dados;

• Sistema de Gestão Acadêmica;

• Modernização do sistema da instituição;
• Mudança para uma cultura informatizada,

• Visão por gráficos e relatórios;
• Administração de contratos;

trazendo maior integração.

• Sistema de Gestão Educacional.
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