GRAVATAÍ, CACHOEIRINHA, GLORINHA E DEMAIS CIDADES PEDIRAM,
O DOM FELICIANO FEZ!
Estimados Pais/Responsáveis!
Temos recebido muitas solicitações que vêm ao encontro de nossa VISÃO, nossa MISSÃO e nossos
PRINCÍPIOS DE GESTÃO. Assim, implementaremos, a partir de 2020, mudanças inovadoras que concederão
ainda mais qualidade e excelência ao nosso processo educativo. Confira, a seguir, as principais alterações:
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEIS 1, 2 e 3:
✓ Línguas Estrangeiras: Educação Infantil bilíngue, com oferta de duas línguas estrangeiras? Sim, nós
teremos! Nossos alunos terão, além de aula de Inglês, também aula de Espanhol desde os 03 anos de idade!
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ao 5º ANO:
✓ Línguas Estrangeiras: Ensino bilíngue - além de aula de Inglês, também aula de Espanhol em toda a
Educação Básica!
✓ Educação Financeira: Ensinar a pessoa a organizar-se financeiramente desde cedo será o foco principal
deste trabalho, que contribuirá para que as crianças compreendam que as coisas têm preço e têm valor.
✓ Redação: Os alunos terão um momento semanal para desenvolver a competência escritora, com correções
regulares e fomento à escrita de qualidade.
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ao 8º ANO:
✓ 6º ano: Em 2020, ofereceremos também uma turma de 6º ano pela manhã, além das turmas já oferecidas à
tarde.
✓ Línguas Estrangeiras: Além de Inglês, também aula de Espanhol em toda a Educação Básica. O bilinguismo
é uma resposta aos nossos tempos.
✓ Matemática Financeira: Essencial à formação de líderes e empreendedores, a Educação Financeira é uma
necessidade de nosso momento histórico. Os alunos desenvolverão a autogestão financeira e o pensar
estratégico em relação ao gerenciamento de seus recursos.
✓ Arte: Será oferecida para todos os anos do Ensino Fundamental! O desenvolvimento de um olhar
diferenciado, sensível e perspicaz é uma das funções da Arte. Com professores especializados, os alunos
crescerão cada vez mais na competência de leitura do mundo através da Arte.
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO COM MUITA INOVAÇÃO!
A partir de 2020, concederemos ao 9º Ano um novo olhar, qualificando o aluno e possibilitando uma transição
mais harmoniosa para o Ensino Médio.
✓ Ampliação da carga horária: Passaremos a oferecer aos alunos 30 períodos semanais. Essa ampliação
almeja alcançar níveis ainda mais avançados de excelência acadêmica.
✓ Química, Física e Biologia no 9º ano: Teremos aulas especializadas nos três componentes curriculares.
✓ Línguas Estrangeiras: Além de Inglês, os alunos terão também aula de Espanhol em toda a Educação
Básica.
✓ Matemática Financeira: Os alunos desenvolverão o empreendedorismo, a autogestão financeira e o pensar
estratégico.
✓ Arte: Ter condições para ler, de forma qualificada, o mundo, através da Arte, é um diferencial que torna o
aluno mais preparado às múltiplas demandas da sociedade do conhecimento.
✓ Introdução ao Pensamento Filosófico: A reflexão acerca das questões complexas da humanidade é uma
necessidade em um mundo em que o pensar é uma habilidade tão negligenciada à população em geral.

ENSINO MÉDIO – 1º ao 3º ANO – UM NOVO ENSINO MÉDIO NASCE NO DOM!
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A partir de 2020, o Ensino Médio contará com um ensino de ainda mais alta qualidade, solidez nos valores
éticos e cristãos e foco no alcance de melhores resultados acadêmicos.
Ampliação da carga horária: Passaremos a oferecer 35 períodos semanais. Essa ampliação almeja
alcançar níveis ainda mais avançados de excelência acadêmica. Os alunos, além de terem aula todos os
dias pela manhã, também terão aulas à tarde (uma tarde por semana).
Línguas Estrangeiras: Além de Inglês, também serão oferecidas aulas de Espanhol em toda a Educação
Básica. A entrega à vida e ao mercado de trabalho de pessoas fluentes em duas línguas estrangeiras
certamente será uma distinção aos alunos e à sociedade.
Arte: Será oferecida também no 2º ano do Ensino Médio. Os alunos estarão ainda mais preparados para a
leitura artística do mundo que esse componente possibilita e que os exames externos exigem.
Literatura: Será trabalhada em todos os anos do Ensino Médio, garantindo aprofundamento ainda maior da
História da Literatura e das leituras realizadas.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES E ENSINO MÉDIO NO TURNO DA MANHÃ
Atendendo a solicitações de muitos anos, devido à violência e às dificuldades de circulação durante a noite,
a partir de 2020, as novas turmas de Ensino Médio, Técnico em Enfermagem, Normal Pós-Médio (Magistério) e
Técnico em Química serão oferecidas exclusivamente pela manhã.
Bolsas de Estudos para o diurno: Serão limitadas a 50% para o Ensino Médio e a 50% ou 100% para os
Cursos Profissionalizantes, mediante processo de Seleção e Concessão de Bolsas de Estudo e avaliação
socioeconômica. O primeiro edital para preenchimento das bolsas será divulgado no site do Colégio, no mês
de agosto do corrente ano.
➔ CONFIRA OS NOVOS HORÁRIOS DE INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS, QUE ENTRARÃO EM VIGOR A
PARTIR DE 2020.

Certos de que tais mudanças e inovações são uma resposta às exigências de nossos novos tempos, desde já
agradecemos, colocando-nos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Irmã Jane Segaspini
Diretora

