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O Colégio Dominus Vivendi entra em uma seleta comunidade, ao 

redor do mundo, que busca proporcionar novas tecnologias e recursos 

para professores e alunos. A proposta visa desenvolver as competências e 

habilidades exigidas para o século XXI, o aluno é levado a ter pensamento 

crítico e desenvolver sua capacidade cognitiva e socioemocional com o 

uso de ferramentas de tecnologia educacional. 

O projeto visa melhorar também o processo de ensino-

aprendizagem por meio de ferramentas tecnológicas. A inserção do 

Microsoft Education irá auxiliar, de maneira robusta, a formação dos 

alunos.   

Entre as novidades implementadas pelo projeto está o 

programa MINECRAFT EDUCATION, com a proposta pedagógica de trazer 

diversas funcionalidades e maneiras criativas para o professor envolver 

seus alunos através do jogo. 

O Minecraft Education Edition é uma ferramenta interessante para 

aproximar o aluno da aprendizagem em sala de aula. Com ela, os 

professores poderão aproveitar as possibilidades que o game oferece 

para tornar as aulas mais divertidas e lúdicas, estimulando o aprendizado 

e a criatividade, além de proporcionar habilidades importantes como 

autonomia e contato com a tecnologia e ainda conta com a vantagem de 

já ser conhecido entre os jovens. 



Office 365 para a Educação 

 
Todos os aplicativos do Office voltados para a educação a partir do 

Ensino Fundamental I. 

 

 
 

 

PLATAFORMA COLABORATIVA ENTRE ALUNOS E PROFESSORES! 

 ▪ salas colaborativas e gestão das atividades escolares com 

facilidade.  

▪ compartilhamento de materiais, aulas remotas e uso de todos os 

aplicativos do Office 365 de maneira integrada.  

▪ acompanhamento dos alunos e adaptação de tarefas para atender 

às necessidades de cada um.  

 

Será trabalhado a partir do Ensino Fundamental II. 

 
 

 



 

 

Da ciência da computação e da matemática à realidade mista, o 

Minecraft Education Edition oferece inúmeras oportunidades para 

exploração, narrativa, programação e aprendizagem digital em STEM. 

Trabalhado a partir do Ensino Fundamental II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

 

Projeto interdisciplinar para o Ensino Médio que envolvem as áreas 

de Ciências da Natureza e Matemática. Serão desenvolvidas nas 

disciplinas eletivas. 

 

 

  

Minecraft: Education Edition 
 


