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O Centro de Sucesso Acadêmico da Escola NDCL oferece apoio para um melhor 
aproveitamento de todos os alunos 

 
Graças ao elevado número de matrículas e ao auxílio financeiro adicional do governo federal, o Centro de 
Sucesso Acadêmico da Escola Notre Dame-Cathedral Latin (NDCL) em Chardon, Ohio, pode expandir o 
apoio acadêmico para todos os alunos, abrangendo as principais disciplinas, em todos os dias da semana.  
  
O Centro de Sucesso Acadêmico, que começou em 2016, 
reflete a postura educacional do NDCL de que todos os alunos 
podem se beneficiar do apoio acadêmico ao se empenharem 
para atingir seus objetivos. A Escola NDCL usou o modelo dos 
programas semelhantes desenvolvidos em faculdades e 
universidades em todo o país.  
  
"Apoio acadêmico significa muito mais do que remediação", 
explicou Irmã Michelle Marie Kelly, que coordena o Centro de 
Sucesso Acadêmico desde o seu início. "Os alunos com 
dificuldades certamente precisam de apoio, mas também os 
alunos com alto desempenho à medida que avançam para os 
próximos níveis de sucesso acadêmico". 
  
De acordo com a Irmã Michelle, a equipe do centro agora 
inclui cinco treinadores acadêmicos em tempo integral, cinco 
de meio período e um voluntário. Os treinadores se 
encontram com os alunos no Centro Comum de Estudos 
durante o período dos Módulos de Aprendizagem Avançada, 
de terça a sexta-feira, e após a aula, de segunda a quinta-feira. 
  
 
 

Além da assistência acadêmica oferecida mediante solicitação, os 
treinadores acadêmicos desenvolvem relacionamentos e verificam o 
progresso de cada aluno que participa dos Módulos de Aprendizagem 
Avançada. Os treinadores acadêmicos já entraram em contato com os pais 
dos alunos, por email. 
  
Graças ao aumento do número de treinadores acadêmicos, estes agora 
podem se concentrar nas diversas disciplinas e vincular as sessões de 
treinamento ao conteúdo e às habilidades ensinadas em sala de aula. 
  
“Nossos treinadores acadêmicos estão se empenhando para construir 
relacionamentos com alunos, pais e professores os quais formarão a base 
do sucesso dos alunos no primeiro ano do ensino médio e além”, 

enfatizou a Irmã Michelle. 
  
Nas próximas semanas, o Centro de Sucesso Acadêmico sediará a série Sucesso dos Calouros, que 
fornecerá aos novos estudantes o treinamento na definição de metas, estudo e habilidades 
organizacionais, gerenciamento de estresse, preparação para testes e muito mais. Alunos e pais receberão 
mais informações sobre a série de Sucesso dos Calouros em breve. 

     

 
 

 

  

ELEMENTOS DE SUCESSO: Estudante Jordan 
Giudice confere uma tarefa de Química com a 
Irmã Karen Dolovacky, uma das 11 
instrutoras do Centro de Sucesso Acadêmico 
da Escola NDCL. 


