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Ensino Médio
Tecnologia a favor da educação
	O Ensino Médio SEB Dínatos COC é forte e inovador. A formação de qualidade e a orientação
adequada às melhores escolhas acontecem de modo integrado.

Cadernos de Atividades – Especial Brasília
Estruturados para o melhor acompanhamento das aulas, apresentam os conteúdos organizados
por Unidades. Sua concepção pedagógica é baseada no desenvolvimento de Competências e Habilidades,
centrada nos Objetos de Conhecimento e no desenvolvimento dos conteúdos necessários para o pleno
entendimento das diversas áreas do conhecimento humano, garantindo ao educando múltiplos olhares
do mesmo fato ou objeto.
Em cada Unidade, o aluno encontra um esquema da teoria, um conjunto de exercícios de
aplicação, uma tarefa proposta específica para as avaliações dos principais processos seletivos de
Brasília e região e um importante roteiro de estudos.
	Nesse roteiro, a teoria está relacionada aos exercícios dos livros, os quais devem ser resolvidos
pelo aluno, conforme o grau de dificuldade e a abrangência dos processos seletivos que irá prestar. Nos
roteiros de estudo, ainda são estabelecidas as relações interdisciplinares e os recursos de multimídia
existentes e ambientes de internet, vídeos e outras atividades complementares para o pleno aprendizado.

LIVROS ELETRÔNICOS
	Utilizando toda a riqueza dos recursos multimídia e linguagem próxima aos jovens da atual
geração, eles trazem para o estudo, com um simples “click”, imagens, filmes, animações, hipertextos e
breves explicações, fazendo com que as páginas dos livros ganhem o dinamismo dos computadores.

Portal SEB Digital
	O Portal SEB Digital é o mais completo portal de educação do país. Ágil e dinâmico, com
linguagem de fácil entendimento, nele os alunos podem revisar os conteúdos das aulas nas revisões
on-line e no Livro Eletrônico, aprimorar o conhecimento no estudo.com e no aprofundamento on-line,
esclarecer as dúvidas no Banco de Resoluções e nos plantões on-line com professores (que podem ser
acessados de sua própria casa). Além disso, têm acesso a diversas informações importantes em outros
ambientes, como na Agenda do Aluno, no Notas, Faltas e Ocorrências, no Guia de Faculdades, no Banco
de Provas etc.

Clique aqui e conheça
a unidade!

