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Seguro Acidental
dentro e fora da escola

Eu digo que preparamos o aluno não apenas para o mercado
de trabalho, mas para a vida.
Nós já temos alunos formados que hoje são advogados,
historiadores, administradores de empresas, biólogos.

Sibelle Moannack Traldi
Fundadora do Instituto SELI

“

“

Seja bem vindo!!

Linha do Tempo
Conheça um pouco sobre nossa história

Premiações

Prêmio Quality Brasil 2014

Troféu TOP Empreendedor 2013

Reconhecimento de que estamos
no caminho certo!

Prêmio IBPEX de Gestão 2011

O que oferecemos ?
Adoramos compartilhar conhecimento

Ensino Fundamental II

Cursos de LIBRAS regulares

Da 6ª à 9ª série.

Oferecido em módulos do A1 ao C2.

Ensino Médio

Cursos de LIBRAS específicos

Do 1º ao 3º ano.

Temas como: Gramática, Religião e ética, etc.

Pós-Graduação
Cursos superiores diversos.

Cursos de LIBRAS in company
Cursos diversos para empresas.
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Ensino Fundamental II
Da 6ª à 9ª série.

Filosofia bilíngue para alunos surdos:
• LIBRAS como primeira Língua (L1);
• LiPE (Língua Portuguesa Escrita) como segunda Língua (L2);
• Professor surdo e professor ouvinte fluentes em LIBRAS – identificação linguística e social.
Curso:
• Os alunos ampliam o conhecimento em áreas como: biológicas, exatas e humanas;
• É desenvolvido o raciocínio lógico dos alunos;
• Os jovens aprimoram a capacidade de argumentar, discutir e investigar e ganham maior
independência e assumem mais responsabilidades;
• O aprendizado de teorias e práticas visa à formação humanística desses alunos surdos, que se
tornarão adultos confiantes e bem preparados para enfrentar o mundo.
Planos de Cursos:
• Seis aulas diárias no período vespertino (das 13h00 às 17h45);
• Conteúdos programáticos do conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais;
• Curso de Português e Matemática em período oposto ao das aulas, para fortalecer aprendizado
dessas disciplinas, sem custo adicional.
Avaliações:
Avaliação bimestral e Trabalhos, e recuperação bimestral.
*** Temos estrutura pedagógica e física para alunos surdos com múltiplas deficiências. ***
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Ensino Médio
Do 1º ao 3º ano.

Filosofia bilíngue para alunos surdos:
• LIBRAS como primeira Língua (L1);
• LiPE (Língua Portuguesa Escrita) como segunda Língua (L2);
• Professor surdo e professor ouvinte fluentes em LIBRAS – identificação linguística e social.
Curso:
• Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental II;
• Preparar o educando para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania;
• Aprimorar a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento
crítico do educando: atividades e projetos que possibilitam a atuação direta do educando como
feira cultural e saídas técnicas;
• Compreender o fundamento científico no ensino de cada disciplina: ensino forte e eficiente.
Planos de Cursos:
• Seis aulas diárias no período matutino (das 07h30 às 12h15);
• 6 semestres de curso, totalizando os conteúdos programáticos do conforme os Parâmetros
Curriculares Nacionais;
• Simulados bimestrais preparatórios para o vestibular desde o primeiro ano.
Avaliações:
Avaliação bimestral, trabalhos e simulados, e recuperação bimestral.
*** Temos estrutura pedagógica e física para alunos surdos com múltiplas deficiências. ***

Atividades Extra Curriculares
Para os alunos do ensino regular

Projeto Aluno Monitor
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Os alunos que tem facilidade em
alguma disciplina ajuda aos demais.

Palestras Diversas

04

Projeto TCC

02
03

Os alunos são orientados para que
possam formatar e apresentar seus
trabalhos de conclusão de curso.

Atividades Esportivas, Náuticas
e Culturais
Com frequência os alunos realizam
atividades externas.

São apresentados aos alunos temas
como: finanças, drogas, higiene
bucal, entre outros.

Cursos Extra Classe
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Os alunos tem a possibilidade de
reforçarem seus conhecimentos em:
Português e Matemática.

Cursos Profissionalizantes
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Por meio de nossos parceiros, são
oferecidos cursos de: marcenaria,
desenho e elétrica.

Alunos Aceitos em Universidades
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Pós-Graduação
Cursos superiores diversos.
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Educação Interativa e
Aplicada com Surdos

.

.

.

Contamos com cursos superiores diversos e de visão bem abrangente, conforme abaixo:
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Cursos de LIBRAS
Cursos de LIBRAS diversos.

Nossos cursos de LIBRAS são baseados no Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas - QECR, dividido em módulos: A1 - Iniciante | A2 - Elementar | B1 - Independente | B2 Autônomo | C1 - Fluente | C2 – Proficiente.
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Cursos de LIBRAS
regulares

Cursos de LIBRAS
específicos

Cursos de LIBRAS
in company

Além disso temos cursos com conteúdos específicos e cursos para empresas.

Mobilidade e Conectividade
Conteúdo disponível em diversas plataformas
Além de todo material impresso exclusivo e
de ótima qualidade, nossos alunos, do
colégio e dos cursos, contam com
plataformas diversas para acesso online (via
internet) de todo nosso conteúdo.
Nossas ferramentas também aproximam os
pais da rotina de estudos de seus filhos!

Além disso, agora nosso
site tem ACESSIBILIDADE
com o Hugo, da Hand Talk!

Hugo® é marca registrada da empresa Hand Talk. | Apoio aos Pais® é marca registrada da empresa Fanny's Informática. | Elefantinho® é marca registrada da empresa AgendaEdu.

Nossos Parceiros
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Todas as marcas comerciais acima, são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

Contatos
Unidade Tatuapé - MATRIZ
Rua Henrique Sertório, 204
Cep: 03066-065 - Tatuapé - São Paulo - SP
(Próximo ao Metrô Tatuapé / Boulevard)
Fone: (11) 2097-6866 | 3715-9086
E-mails: seli@seli.com.br (Principal)
posgraduacao@seli.com.br (Pós-Graduação)
coordenacaolibras@seli.com.br (Curso de Libras)
coordenacaocolegio@seli.com.br (Colégio)
cursosexternos@seli.com.br (Cursos Externos)
Horário de Atendimento:
Segunda e Quinta: 08h00 às 20h30
Terça, Quarta e Sexta: 08h00 às 18h00
Sábado: 08h00 às 13h30

www.seli.com.br

Obrigado !

