
 

 

 

Diferenciais do Colégio Dominus Vivendi 
já inclusos na anuidade escolar 

 
 
- Aulas de iniciação científica a partir do 2º ano do Ensino Fundamental (Material EXPERIMENTA);  
 

- Projeto Day by Day – Grade estendida de aulas de Inglês no horário regular; 

* 4 aulas de 50min p/semana, desde o minimaternal até o 6º ano do Ensino Fundamental; 

* 3 aulas de 50min p/semana nos 7º, 8º e 9º  anos do Ensino Fundamental (implantação gradativa). 
 

- Projeto Leitura  

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

contado por um membro da família e um caderno para registrar o momento; 

Ens. Fundamental I: leitura de livro com visita ao Espaço Cultural (além dos livros paradidáticos). 
 

- Projetos nas aulas de Cidadania:  

- que são ministradas com o intuito de exercitar as habilidades socioemocionais e trabalhar temas 

como: Atualidades, Bullying, etc; 

* Projeto Virtudes  (Ed. Infantil e Ensino Fundamental I) - Tema Bullying; 

* Projeto Diga não ao Bullying  (Ensino Fundamental II e Médio). 
 

- Simulados de Verificação Semanal - SVS – a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, com análise de 

desempenho do aluno. 
 

- Transição do 9º ano para o Ensino Médio – preparo do 9º ano para a realidade do Ensino Médio, 

com aula no período da tarde, uma vez por semana. 
 

- Extensão da grade do 3º ano do Ensino Médio para aprofundamento em Redação e tipos de 

vestibulares. 
 

- Projeto “Rumo a Universidade”  

   - Grade estendida de aulas já visando à adequação ao novo Ensino Médio. 
 

- 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; 

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 Médio. 

 

 


