Educação que acolhe!

MATRÍCULAS ABERTAS
Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Turno Integral

NOSSA HISTÓRIA
O Colégio Santa Dorotéia faz parte da rede internacional de escolas da Congregação das Irmãs de Santa Dorotéia, fruto da vida de amor e fé da
jovem Paula Frassinetti. Em 1834, na Itália, deu-se a fundação do Instituto, que aos poucos multiplicou-se e hoje está presente em 4 continentes
e 16 países. No Brasil, são 11 estados que comportam as obras doroteanas, visando educar pela via do coração e do amor, aliando a tradição à
inovação educacional. Proporciona educação que valoriza a atitude dialógica, participativa e crítica, preparando crianças e jovens para a vida
cidadã de qualidade, tendo em vista ser a proposta pedagógica orientada pelo equilíbrio entre a excelência acadêmica e a formação humana.

PROJETOS DE APRENDIZAGEM
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Pensamento Computacional - Mind Makers
Programa MenteInovadora - Mind Lab
Programa Bilíngue - International School
Sistema de Ensino Ari de Sá (SAS) Plataforma de Educação

¥¥
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Gamificação
Feira Literária
Feira das Nações
Contação de Histórias
Educação Financeira

¥¥ Natureza e

Sustentabilidade
¥¥ Cozinha Experimental
¥¥ Iniciação Científica
¥¥ Jovens Empreendedores

¥¥
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Simulados e Olimpíadas
Projeto de Vida
Clube de Biologia
Sustentabilidade
Botânica

¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Astronomia na Escola
Concurso de Talentos
Concurso Literário
Letramento
Matemático

PROJETOS DE APRENDIZAGEM
¥¥ Ambientes separados por níveis
de ensino
¥¥ Laboratórios de Ciências,
Pensamento Computacional,
Jogos de Raciocínio e Geometria

¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Biblioteca
Auditório
Salas de Estudo
Sala de Música

¥¥ Salas de Atividades

Artísticas
¥¥ Cantina e
Restaurante
¥¥ Quadras de Esportes

¥¥ Campo de

Futebol Society
¥¥ Sala de Danças
¥¥ Playground
¥¥ Mini Cidade

¥¥ Cozinha para aulas
¥¥ Sala de
Psicomotricidade
¥¥ Espaço para
recreação

PROJETOS DE APRENDIZAGEM
¥¥ Natação
¥¥ Música (violão, piano)

¥¥ Esgrima
¥¥ Basquete

¥¥ Capoeira
¥¥ Patinação

¥¥ Futebol de Salão
¥¥ Futebol Society

¥¥ Vôlei
¥¥ Ginástica Rítmica

¥¥ Danças (ballet,

jazz, moderna)

EDUCAÇÃO INFANTIL
O futuro que acreditamos está em construção...
começando na Educação Infantil.

Nessa etapa, o processo educativo doroteano oportuniza experiências
significativas, desenvolvendo e aperfeiçoando habilidades de forma
prazerosa, saudável e feliz. Proporciona a criatividade e a interação,
estimulando a construção da autonomia e a vivência de desafios com
estabilidade e segurança afetivas e cognitivas. Na parceria entre a família
e a escola a criança protagoniza a aprendizagem que se realiza de forma
integral.

Projetos
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Projeto Horta
Família na Escola
Hora do Conto
Mente Inovadora

¥¥ Musicalização
¥¥ Psicomotricidade
¥¥ Cozinha
Experimental

¥¥ Natureza
na Escola
¥¥ Desfralde

ENSINO FUNDAMENTAL
O sonho se realiza quando a educação é transformadora.

Enfatiza a alfabetização, conduzindo a criança à busca pelo desenvolvimento
das habilidades e competências relacionadas à escrita, à leitura, ao
pensamento investigativo, lógico e computacional, transformando
descobertas em conhecimento, na prática das tecnologias digitais, com
ferramentas que facilitam e aprimoram a rotina escolar. Promove a
construção do conhecimento individual e coletivo utilizando estratégias
diversificadas, estimulando a participação em projetos, e atividades
diferenciadas que envolvem o trabalho em equipe. Nesse ciclo, o
desafio é promover o aprendizado de forma interdisciplinar e interativa,
ressignificando os conteúdos, buscando desenvolver no aluno a visão
holística do seu processo de enriquecimento cultural, essencial para ser
mais autônomo e independente, assegurando a própria contextualização
dos conhecimentos escolares diante das diferentes realidades.

Projetos

¥¥ Mente Inovadora
¥¥ Linguagem
Computacional
¥¥ Educação
Financeira

¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

Empreendedorismo ¥¥ Cidadania e
Sociedade
Feira de Ciências
¥¥ Campanha da
Simulados
Fraternidade
Projeto Literário

ENSINO MÉDIO
A escolha do futuro não tem preço, tem valor

No Ensino Médio, a proposta é de apropriação da educação fundamentada
na construção e aperfeiçoamento de habilidades e competências voltadas
à consolidação de conteúdos aprendidos nos segmentos anteriores. Na
proposta de estudo são oferecidas atividades pluridisciplinares visando
a construção de um projeto de vida como propósito para o ingresso na
educação superior e no mercado de trabalho, consolidando a formação
cidadã. O desenvolvimento do pensamento crítico direciona a atenção às
aulas de forma a potencializar as habilidades cognitivas e individuais para
que o aluno compreenda o conteúdo e saiba aplicá-lo corretamente no
formato exigido tanto no PAS, ENEM, e outros, levando ao sucesso nos
vestibulares. O estudo orientado, concretiza a possibilidade de apropriação
e personalização das mensagens recebidas no formato presencial e da
comunicação na virtualidade. O estudante é apoiado em todos os aspectos
que envolvem o conhecimento e os níveis da afetividade e a partir de
sua história de vida, pelo professor, que ensina e conduz integralmente as
expectativas e aspirações dos alunos.

Projetos

¥¥ Projeto de
Orientação
Vocacional

¥¥ Simulados
¥¥ Iniciação
Científica

¥¥ Jovens
Empreendedores

TURNO INTEGRAL
Desenvolvimento dos sujeitos em todas suas dimensões

O período integral é o tempo em que as crianças se dedicam às atividades
extraclasse. Na proposta do turno integral são oferecidas atividades tanto
na parte cognitiva, educativa como na área recreativa e esportiva. Nesse
espaço multidisciplinar há a possibilidade de desenvolvimento intelectual
e social, além de despertar o interesse pessoal para diferentes áreas, o
que contribui para a valorização das habilidades. Todos têm possibilidade
de escolha para a iniciação ou aperfeiçoamento esportivo, artes, idiomas
e tecnologias educacionais.

Projetos

¥¥ Cozinha
Experimental
¥¥ Projeto Jovens
Escritores
¥¥ Primeiros
Socorros e
Sustentabilidade

¥¥ Extracurriculares
(Turno Integral)
¥¥ Capoeira
¥¥ Futsal e Futebol
¥¥ Dança
¥¥ Patinação
¥¥ Basquete
¥¥ Esgrima

¥¥ Ginástica
Rítmica
¥¥ Música
(Violão e Piano)
¥¥ Inglês
¥¥ Vôlei
¥¥ Natação

CURSOS E HORÁRIOS
Educação Infantil
Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h20 às 18h

Ensino Fundamental 1
Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h20 às 18h

Ensino Fundamental 2
Matutino: 7h10 às 12h30

Ensino Médio
Matutino: 7h10 às 13h25
Vespertino: Segunda-feira 14h30
às 18h30 (Provas Específicas)

Turno Integral
Matutino: 7h20 às 12h
Vespertino: 13h20 às 18h

MATRÍCULAS 2021
No ato da matrícula, além do preenchimento do requerimento e assinatura
do contrato, devem ser apresentados os seguintes documentos:
¥¥ Certidão de nascimento ou
carteira de identidade (cópia)
¥¥ Cartão de vacinação
¥¥ Tipo sanguíneo e fator RH

¥¥ Declaração de transferência ou
histórico escolar original (Ensino
Fundamental e Ensino Médio)
¥¥ Documento de identidade do
responsável (cópia)

¥¥ CPF do responsável
¥¥ Comprovante de residência (cópia)
¥¥ Declaração negativa de débito
(transferência de outra escola)

(61) 3274-5110
SGAN 911 - Asa Norte - Brasília - DF
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w w w.santadoroteiadf.com.br

