As grandes transformações começam de dentro para
fora. Por isso, antes de mudar o mundo, é preciso olhar
para si. Afinal, é no interior do livro que a história
começa a ser escrita. É a essência que permite
transcender os limites físicos e que fomenta a
liberdade: para ser o que você quiser, onde você quiser.
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AUTONOMIA E
PROTAGONISMO

do estudante, por meio
de metodologias ativas
de aprendizagem.

TRABALHO EM
EQUIPE

e projetos
multidisciplinares.

POSSIBILIDADE
DE ESCOLHA

entre itinerários
formativos por área do
conhecimento.
FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

com foco na realidade
do mercado de trabalho.

ENSINO HÍBRIDO

a fim de oportunizar a
formação integral do
indivíduo em todas as
suas dimensões.

Além da Formação Geral Básica, o
estudante Notre Dame poderá escolher
entre três itinerários formativos.

Descubra suas possibilidades:

Línguas e Humanidades

Ciências e tecnologias

Matemática, Ciências Sociais

e Econômicas

LínguaS e

Humanidades
Para compor a carga horária, o estudante fará um aprofundamento
acadêmico (AA) e duas especificidades formativas(EF).

AA1: A sociedade e o
indivíduo
Nesta disciplina, o estudante irá
investigar de que modo a
sociedade e o indivíduo
constituem-se e são constituídos
pela língua.

AA3: A escrita em
diálogo
Aqui, o objetivo é aperfeiçoar a
leitura e a escrita coletiva,
desenvolver processos de escrita
criativa em diferentes tipos de
narrativas, bem como
compreender seus princípios.

EF1: História e cidadania,
protagonismo narrativo
na construção do cinema

A proposta envolve a análise de
obras significativas da literatura,
com base em ferramentas da crítica
literária, considerando o contexto de
produção e o modo como dialogam
com o contexto histórico e cidadão.

EF4: Língua Estrangeira

Destinada àqueles que desejam o
aprofundamento em Língua Inglesa,
com foco na conversação, testes de
proficiência e aprimoramento da
habilidade auditiva, além da
compreensão acerca da relação entre
Língua e Cultura.

Matrículas abertas!

CIÊNCIAS E

TECNOLOGIAS
Para compor a carga horária, o estudante fará um aprofundamento
acadêmico (AA) e duas especificidades formativas(EF).

AA1: A SOCIEDADE E O
INDIVÍDUO
Nesta disciplina, o estudante irá investigar de que
modo a sociedade e o indivíduo constituem-se e são
constituídos pela língua.

AA2: LETRAMENTO MATEMÁTICO
E CIENTÍFICO
A disciplina terá foco central na resolução de
problemas através da gamificação.

EF2: PLANEJAMENTO DE
CARREIRA

O estudante será instigado a contemplar aspectos
sociais da educação financeira e a conhecer os
processos de estratificação social, assim como
analisar as relações de produção, capital e trabalho
em diferentes territórios, contextos e culturas.

EF3: CIÊNCIA,
EMPREENDEDORISMO E
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
Por meio dessa especificidade, será possível conhecer
as técnicas de produção de agroindústria - compotas,
temperos naturais, doces cristalizados e embutidos -,
assim como compreender a responsabilidade
socioambiental e a sustentabilidade.

EF6: CIÊNCIA: SAÚDE E VIDA
Reconhecer os efeitos e as interações medicamentosas
na saúde humana e a automedicação, identificar
fitoterápicos e homeopatia, e conhecer os benefícios
do uso de ervas e condimentos na saúde estão entre os
objetivos dessa formação.

Matrículas abertas!

MATEMÁTICA,

SOCIAIS

E

CIÊNCIAS

ECONÔMICAS

Para compor a carga horária, o estudante fará um aprofundamento
acadêmico (AA) e duas especificidades formativas (EF).

AA2: LETRAMENTO
MATEMÁTICO E CIENTÍFICO
A disciplina terá foco central na resolução
de problemas através da gamificação.

EF2: PLANEJAMENTO DE
CARREIRA
O estudante será instigado a contemplar

aspectos sociais da educação financeira e
a conhecer os processos de estratificação

social, assim como analisar as relações de
produção, capital e trabalho em diferentes
territórios, contextos e culturas.

EF5: PLANEJAMENTO URBANO
O estudante aprofundará saberes sobre a
gentrificação e a segregação urbana
(inclusive de Passo Fundo), além de

conhecer os processos de estratificação
social e espacial.

Matrículas abertas!

Formação
complementar

Disciplinas eletivas ofertadas aos estudantes matriculados
do 9º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio.

Educação
Empreendedora
Um dos pilares que
influenciará diretamente
na formação de jovens
para uma sociedade
economicamente
sustentável. A plataforma
Insight ensina, em um
ambiente online e
gamificado, um método
de criar novos negócios.

Cursos on-line

Ofertados por Instituição
de Ensino Superior nas
seguintes áreas:
Administração, Design em
Comunicação Visual,
Design de Moda,
Jornalismo, Publicidade e
Propaganda e Relações
Internacionais.

Habilidades
internacionais
Visando ao
desenvolvimento de
competências para se
relacionar com o mundo.
Com aulas 100% em
inglês, ele se aproximará
da cultura de diferentes
países falantes de Língua
Inglesa, além de utilizar a
tecnologia em aulas
interativas.

Nossos parceiros:

Matrículas abertas!

