
Middle School

Destinado a alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, o 
MSGL é um programa oferecido pelo Colégio Notre Dame em 
parceria com a University of Missouri, o qual proporciona ao 
estudante a completa vivência em um currículo internacional 
adicionando à sua grade curricular três horas semanais de 
imersão no Inglês, uma vez por semana, no contraturno.

Integrando Ciências da Natureza e 
Humanas, o currículo do Middle School 
Global Leaders não é composto por 
disciplinas específicas. Seu foco são os 
problemas mundiais apontados pela ONU, 
como Direitos Humanos, saúde, água, meio 
ambiente, paz e segurança. 

Além de abordar essas questões, o programa é orientado 
para o desenvolvimento das competências do cidadão para 

o século XXI, incluindo o pensamento crítico, a comunicação, a 
resolução de problemas e a colaboração. Com uma proposta 
inovadora, o MSGL expõe o aluno ao conceito Glocal (temas 
globais, problemas locais), incentivando-o a pensar globalmente 
e agir localmente, fazendo com que ele busque soluções para 
os desafios propostos e compreenda a importância do trabalho 
coletivo.

O MSGL tem início no 6º ano com o tema “Voices”, cujo objetivo 
é a expressão e a valorização da voz em diferentes contextos. 
Durante as aulas, desenvolvem-se projetos com atividades que 
buscam potencializar as habilidades comunicativas, nos campos 
da fala e da escrita. Para os alunos do 7° ano, as aulas são 
direcionadas para a discussão de temas relacionados ao meio 
ambiente. Já no 8° ano, os projetos abordam conceitos sobre 
Direitos Humanos.

Com 25% do currículo dedicado ao estudo da língua inglesa, o 
programa também tem foco na gramática e demais estruturas. 
O desenvolvimento contínuo da linguagem por meio da leitura, 
escrita, fala e audição é outro objetivo do MSGL.

As avaliações são baseadas no desempenho individual do 
aluno, nos trabalhos em grupos e na Aprendizagem Baseada 
em Problemas (Project Based Learning), que busca diminuir a 
distância entre o aprendizado da teoria e a prática.

Ao finalizar o curso com sucesso, o aluno recebe um Certificado 
de Conclusão da University of Missouri, que não se trata do 
certificado oficial de Middle School americano, e terá acesso ao 
High School sem passar pela prova de seleção.



O MSGL é um programa oferecido pelo Colégio Notre Dame 
em parceria com a University of Missouri

GRADE DE HORÁRIOS

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

6º ANO Manhã 8h30 às 11h50

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2

Tarde 13h40 às 17h 13h40 às 17h

7º ANO Manhã 8h30 às 11h50

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2

Tarde 13h40 às 17h 13h40 às 17h

8º ANO Manhã

Tarde 13h40 às 17h

OBS: A opção 2 de horários para o 6° ano só será acionada se não houver vagas na opção 1.
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