
 

 

 
Diferenciais do Colégio Dominus Vivendi 

(inclusos na anuidade escolar) 
 
 

- Aulas de Iniciação científica, a partir do 2º ano até o 9º ano do Ensino Fundamental, orientados pelo 

Programa Ciência e Tecnologia com Criatividade (Material CTC/EXPERIMENTA);  
 

- Projeto de Idiomas:  

Inglês - Grade estendida de aulas de Inglês no horário regular;  

* 4 aulas de 50min p/semana, em todos os níveis da Ed. Infantil  até o 6º ano do Ens. Fundamental;  

* 3 aulas de 50min p/semana no 7º ao 9º ano do Ens. Fundamental; (implantação gradativa)  

Espanhol - 1 aula de 50min p/semana a partir do 4º ano do Ens .Fundamental e do 2º ano do Ens. Médio 
 

- Projeto de Leitura:  

Ed. Infantil: os alunos levam para casa a Sacola Mágica, com um livro de história, que deverá ser 

contada por um membro da família e um caderno para registrar esse momento;  

Ens. Fundamental (1º ao 5º ano): leitura de livro com visita ao Espaço Cultural.  
 

- Projetos de Cidadania, com o intuito de exercitar as habilidades socioemocionais.  

* Ed. Infantil: Projeto Virtudes e Valores  (Trabalho com valores inseridos nos projetos pedagógicos: 

Datas comemorativas, Bullying, Água e outros) ; 

* Ens. Fundamental (1º ao 9º ano):  Projeto Virtudes e Valores   

(Assuntos da atualidade:  Educação financeira, Água, Dengue, Bullying e outros);  

* Ensino Médio: Projeto “Diga não ao Bullying” e  Projeto de Vida com orientação vocacional.  
 

- Projeto Psicomotricidade: Em uma das aulas de Educação Física é feito um trabalho de coordenação 

motora com os alunos de todos os níveis da Educação Infantil  e de coordenação motora fina - “glisses” 

para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental.  
 

- Simulados com análise de desempenho do aluno,  a  partir  do  6º ano do Ensino Fundamental até  

o 3º ano do Ensino Médio.  
 

- Transição do 9º ano do Ens. Fundamental para o Ens. Médio, com objetivo preparar o aluno do 9º ano 

para a realidade do Ens. Médio, com aula no período da tarde, uma vez por semana.  
 

- Projeto T.C.A. - Trabalho de Conclusão Anual para o Ensino Médio,  

com uma proposta de intervenção socioambiental.  
 

- Projeto Rumo a Universidade  (Ensino Médio) - Grade estendida de aulas com disciplinas eletivas.  
 

- Prova Mensal para o Ensino Médio, elaboradas dentro dos pilares do ENEM, isto é,  

por área de conhecimento:  
Grupo I : Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Gramática/Literatura/Int.de texto - Inglês/Espanhol  

Grupo II: Ciências Humanas e suas Tecnologias: História/Geografia/Filosofia/Sociologia;  

Grupo III: Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química/Física/Biologia;  

Grupo IV: Matemática e suas Tecnologias: Álgebra e Geometria.  
 

- Apoio Pedagógico, para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

 


