
 

 

Proposta e Objetivos  
 

A proposta pedagógica do Colégio Dominus Vivendi parte de princípios humanistas cujo 

objetivo maior é o acompanhamento integral do aluno para que possa alcançar a felicidade e o 

sucesso tão importantes nesta fase de autoafirmação, compreendendo as transformações e as 

ansiedades que os adolescentes experimentam nessa fase da vida. Para que isso aconteça de 

forma equilibrada e organizada, a equipe Dominus está preparada para atender tanto nosso aluno 

quanto a família.  

Acreditamos que a educação deve equipar adequadamente o aluno para que possa ser 

efetivamente um sujeito autônomo, com criatividade, postura crítica saudável e a consciência 

plena do seu papel social que deve ser também transformador. Para isso contamos com dois 

pilares importantíssimos em nossa estrutura: um material pedagógico de excelente qualidade que 

atende nossos anseios educacionais (o material do Sistema Anglo de Ensino, que estimula no aluno 

a capacidade de processar informações, organizar ideias, interpretar dados e hipóteses; tudo isso 

dando a real importância aos conteúdos e incentivando o hábito de estudo diário) e nossos 

professores, altamente capacitados, que incorporam as tendências pedagógicas atuais - na 

inclusão de assuntos da realidade imediata, na integração entre disciplinas, na valorização da 

leitura, da escrita e do raciocínio lógico em todas as matérias.  

O aluno que encara seus estudos com responsabilidade sai preparado para cursar as carreiras 

mais concorridas das melhores universidades brasileiras. Para que isso aconteça de forma 

prazerosa e significativa, deve haver na vida do aluno um “equilíbrio” entre todas as atividades. A 

saúde física e emocional, que predispõe o adolescente à aprendizagem, depende de alguns 

cuidados: para nós a parceria da Escola com o Aluno e a Família é muito importante, pois quando 

os pais se aliam à escola para estimular o hábito de estudo, a consequência é o sucesso escolar do 

filho.  

O Colégio Dominus Vivendi orgulha-se em ter um Ensino Médio que acompanha o crescimento 

e o amadurecimento do estudante ao respeitar as individualidades e, junto da família, formar 

“cidadãos” responsáveis e capazes de tomar decisões sobre a própria vida com discernimento e 

competência. 

 


