
“Nosso compromisso é com a educação”
 

O Colégio Dominus Vivendi tem no seu DNA a preocupação com a formação integral de cada estudante, onde o
aluno não é apenas um número, ele é conhecido pelo seu nome e por sua história. As relações humanas são um
dos diferenciais do colégio, além do desenvolvimento da parte acadêmica.

Somos uma Instituição que preza pela qualidade e por isso oferecemos aos nossos alunos mais horas de estudos
e carga horária superior ao mínimo exigido por lei.

- Educação Infantil, 12,5% a mais, com horários das 7h30 às 12h e das 13h05 às 17h35.
- Ens. Fundamental até 25% a mais, com horários das 7h30 às 12h/12h50* e das 13h05 às 17h35/18h25.*
- Ens. Médio, 32% a mais, com horário das 7h30 às 12h30/17h05.*
 (*) consulte nosso site ou entre em contato para mais informações.

Todo nosso trabalho, projetos e materiais estão alinhados 100% com a BNCC. (Base Nacional Comum Curricular)
                                                                                                                     

       “Diferenciais do Colégio Dominus Vivendi,
já 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 50 min p/semana, em todos os níveis da Ed. Infantil até o 6º ano do Ens. Fundamental;
* 3 aulas de 50 min p/semana do 7º ao 9º ano do Ens. Fundamental;
Espanhol - 1 aula de 50 min p/semana a partir do 4º ano do Ens. Fundamental.
Ensino Médio: aulas de Inglês e Espanhol.

- Projeto de Leitura:
* Ed. 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 esse momento;
* Ens. Fundamental (1º ao 5º ano): leitura de livro com visita ao Espaço Cultural (Biblioteca);
* Ens. Fundamental (6º ao 9º ano): Projeto Práticas de Leitura e Escrita do Sistema Anglo.

- 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 Ens. Fundamental.

- Projetos nas aulas de Cidadania, com o intuito de exercitar as habilidades socioemocionais:
* Ed. Infantil: Projeto Virtudes e Valores (trabalhado com valores inseridos nos projetos Pedagógicos:
Datas comemorativas, Bullying, Meio ambiente e outros) e a partir do Infantil 3, o Programa Semente
(habilidades socioemocionais);
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* Ens. Fundamental (1º ao 9º ano): Projeto Virtudes e Valores (Assuntos da Atualidade: Educação
Financeira, Preservação ambiental, Dengue, Bullying e outros) e o Programa Semente (habilidades
socioemocionais);

* Ensino Médio: Projeto “Diga Não ao Bullying”, “Projeto de Vida” com orientação vocacional e
 o Programa Semente (habilidades socioemocionais).

- Ferramentas da Microsoft in Education Global Training Partner
 * Minecraft Education Edition a partir do 6º ano, Microsoft 365 Education e outros.

- Simulados com análise de desempenho do aluno, a partir do 3º ano do Ens. Fundamental até o 3º ano do
Ens. Médio. O melhor aluno recebe seu Relatório de desempenho com a “Patinha de ouro do Leão Anglo”.

- Transição do 9º ano do Ens. Fundamental para o Ens. Médio, com objetivo de preparar o aluno do 9º ano
para a realidade do Ens. Médio, com aulas no período da tarde, uma vez por semana.

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

- Plurall - Plataforma on-line Anglo:
 Os alunos podem acessar e praticar o que aprendem em aula, ver vídeos que ajudam a solucionar as
tarefas e tutores que respondem detalhadamente as dúvidas que surgem em relação às questões e ao
conteúdo do material didático. A escola e os responsáveis podem extrair relatórios de desempenho com os
resultados dos alunos, especificando suas maiores dificuldades.

- ENSINO MÉDIO:
 * Projeto T.C.A. - Trabalho de Conclusão Anual, com uma proposta de intervenção socioambiental.
 * Prova trimestral, elaborada 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 Sociais Aplicadas: História/Geografia/Filosofia/Sociologia;
Grupo III: Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química/Física/Biologia;
Grupo IV: Matemática e suas Tecnologias: Álgebra e Geometria.
 * Grade Curricular estendida com disciplinas eletivas, em conformidade com o novo Ensino Médio.
Eletiva - Grupo Linguagens e suas tecnologias;
Eletiva - Grupo Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;
Eletiva - Grupo Ciências da Natureza e suas tecnologias;
Eletiva - Grupo de Matemática e suas Tecnologias.

 * Uso do LEARNING-BOOK para o 1º ano do Ensino Médio: Material digital, com monitoramento dos
processos individuais de aprendizagem.

 * Plataforma LETRUS de Redação para o Ensino Médio, com pré-correção instantânea por meio da
inteligência artificial e com correção final pelo professor em até 3 dias úteis.                                                                             
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