Bilíngue

O Currículo Bilíngue, oferecido desde o Maternal II até o 5º

CIÊNCIAS: por meio de técnicas experimentais e da investigação

ano do Ensino Fundamental, une o ensino de conteúdos

de fenômenos científicos, o aluno passa a assimilar os conceitos

curriculares exclusivos, em diversas áreas do conhecimento, e

dessa área de modo participativo e divertido;

a aprendizagem do Inglês, fazendo com que o aluno pratique o
idioma da mesma forma que um estudante nativo. É ofertado

TECNOLOGIA: com diversas atividades dinâmicas e inovadoras,

em 6 aulas de 45 minutos, divididas em 2 dias por semana no

as ferramentas tecnológicas utilizadas trabalham o raciocínio

contraturno do período regular.

lógico e a resolução de problemas, despertando a curiosidade

Desenvolvido por meio da abordagem CLIL (Content

dos alunos e contribuindo para o desenvolvimento de

Language Integrated Learning), o programa proporciona o

habilidades essenciais para o século XXI.

desenvolvimento do aluno em suas 4 habilidades linguísticas:
falar, ouvir, ler e escrever. Os principais benefícios do CLIL são:

FORMAÇÃO DE VALORES: através do processo de Educação

maior consciência cultural, internacionalização, integração de

Sociemocional (Social Emotional Learning), os alunos têm a

vida/estudo, maior competência linguística e motivação para as

oportunidade de refletir sobre atitudes e valores individuais e

aulas.

sociais, relacionados à formação do caráter, com o objetivo de

Linguagem, Ciências, Tecnologia e Formação de Valores são

fortalecer sua formação integral, favorecendo sua autonomia e

as disciplinas que compõem a grade curricular, trabalhadas

integração social.

através do uso integrado de materiais próprios do colégio, de
materiais oferecidos por editoras especializadas e de várias
ferramentas tecnológicas utilizadas durante todo o curso.

STEAM

Além da abordagem CLIL, o programa Bilíngue do Colégio Notre Dame conta com atividades que utilizam a
metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math – Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e
Matemática), a qual trabalha o desenvolvimento de projetos para integrar os conhecimentos das cinco áreas,
com o objetivo de criar as inovações necessárias para garantir a construção de um futuro próspero para a
humanidade.

BENEFÍCIOS DO
ENSINO BILÍNGUE
Metodologia: as crianças aprendem por associação
e não por memorização das estruturas linguísticas,
tornando-se falantes do idioma;
Aprendizado: o estudo de conteúdos complementares
ao currículo regular enriquece o repertório acadêmico
e cultural dos alunos, constituindo um diferencial para a
futura escolha da profissão;
Fala e audição: no Bilíngue, essas duas habilidades são
potencializadas. Como o aparelho fonético das crianças
está em desenvolvimento, a aprendizagem se torna
espontânea. A audição e a fala são adquiridas de modo
semelhante a de um falante nativo;
Escola em tempo integral: o Currículo Bilíngue
enriquece o período Integral Opcional, contribuindo para
a logística das famílias que buscam mais exposição ao
idioma no próprio colégio.
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