
APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DOMINUS 

EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL I 
Unidade Palacete 

Cada escola é uma escola. 

Cada professor é um professor. 

Cada turma é uma turma. 

Cada aluno é um aluno. 

Que bom que assim seja! 

Mais um ano se inicia e com ele a expectativa de sucesso se renova... 
Vamos por isso buscar o encontro dos nossos pontos comuns e 

crescer com a troca do diferente de cada um de nós. 

 

 

 

Senhores Pais, 
 

“Mais um ano se inicia e com ele a expectativa de sucesso se renova”... 
É tempo de seguir em frente, buscando novas realizações. O que se faz um pouco a cada dia vale 

mais do que muito, feito em um dia só. 
Com vocês pais, acreditando no trabalho do professor, poderemos sempre vencer, porque juntos 

somos infinitamente fortes e melhores... 
Será com a parceria FAMÍLIA + ESCOLA que gostaríamos de contar neste ano que se inicia, pois ela é 

muito importante no processo de ensino-aprendizagem do educando, sendo de extrema necessidade 
para a criança. 

Portanto, é essa educação partilhada que constrói o caráter do cidadão consciente que buscamos 
ter hoje em nossa sociedade, pois a educação passa pela família e depois pela escola, mostrando seus 
reflexos na sociedade. 

Abaixo relacionamos o nome dos professores, coordenadora e funcionários que estarão 
trabalhando com seu (sua) filho (a) neste ano, assim como outras informações importantes. 

Estamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos. 
 

São Paulo, janeiro 2020. 
Equipe Dominus. 

 

 
Diretora Pedagógica: Prof.ª Claudia Vituzzo ................. claudiavituzzo@colegiodominus.com.br 

Coordenadora Pedagógica:  Prof.ª Maira E. Silveira ..... maira@colegiodominus.com.br 
 

ADMINISTRATIVO: 

Financeiro: Eliane do Carmo .............................................. eliane@colegiodominus.com.br 

Recursos Humanos: Maria Aparecida Araújo .................... cida@colegiodominus.com.br 

Compras: Talita Gomes ...................................................... compras@colegiodominus.com.br 

Secretário/Coord. de Marketing: Profº Gerson Ceglio… gerson@colegiodominus.com.br 

Aux. de Marketing: Fabio Guedes ..................................... fabio@colegiodominus.com.br 

Recepção/secretaria: 

Angela Torquato ................................................................. angelatorquato@colegiodominus.com.br 

Dilayni Vilela ....................................................................... dilayni@colegiodominus.com.br 
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Auxiliares: Dulce, Keila, Milena e Sara 

Auxiliar de ambulatório: Hélen Cristina 

Limpeza: Joelma e Luciene 

Portaria: José Correia 
 
 

  INTEGRAL: PERÍODO REGULAR + PERÍODO COMPLEMENTAR  

 

Coordenadora:    Prof.ª Gabriela Sant’Ana............ gabriela@colegiodominus.com.br 

Orientadora: Jackeline Gomes Santos 
 

 

  CORPO DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL e 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Horário de aula: Manhã: das 07h30 – 12h Tarde: das 13h05 – 17h35 

 
PROFESSORES: 

Minimaternal - tarde: Prof.ª Luciana e Prof.ª Assistente: Ivani Costa 
Infantil 1 A - manhã: Prof.ª Letícia e Prof.ª Assistente:  Ivani Costa 
Infantil 1 B - tarde: Prof.ª Luciana 
Infantil 2 A - manhã: Prof.ª Letícia 
Infantil 2 B - tarde: Prof.ª Tânia 
Infantil 3 A - manhã: Prof.ª Carol 
Infantil 3 B - tarde: Prof.ª Ivanete 
Infantil 4 A - manhã: Prof.ª Tânia 
Infantil 4 B - tarde: Prof.ª Carol 
1º ano E - manhã: Prof.ª Ivanete 

 
Aulas Diversificadas: 

Inglês ................ Prof.ª Claudia Maria 

Artes ................. Prof.ª Maria Ângela Toffoli Aquino 

Educação Física Prof.ª Suzy Vieira Lopes 

Música .............. Prof.º Claudio Borici Junior 
 

 
Consulte sempre no site do  Colégio:  www.colegiodominus.com.br,  o “Calendário  Escolar”, as 

“Listas de materiais” e o “Manual da Família e do aluno" (que também está na agenda) com as orientações 

sobre os procedimentos e normas do colégio. 

Curta nossa página no Facebook: facebook.com/dominusvivendioficial 
 
 

Prof. Cláudia Vituzzo 
Diretora Pedagógica 
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