
 

DOM BILÍNGUE 

1. O que é ensino bilíngue?  

O termo bilíngue refere-se ao uso de duas línguas. De acordo com Garcia (2009), Educação 

Bilíngue é diferente do tradicional ensino de línguas como disciplina; isso porque em programas 

de educação bilíngue as línguas são usadas como meio de instrução para ensinar conteúdos 

e não como conteúdos isolados. Ao falar em ensino bilíngue, o objetivo é oferecer ao aluno a 

possibilidade de adquirir uma segunda língua, através da qual seja natural a expressão oral do 

falante, em que o pensamento seja fluentemente formulado também nesta língua. Assim, no 

ensino bilíngue, o idioma transforma-se em meio de aprendizagem de outros saberes, 

ensinando através da língua, e não apenas ensinando a língua. 

2. Qual a diferença do falante monolíngue para o falante bilíngue?  

O falante bilíngue desenvolve-se integralmente, tendo possibilidade de circular em ambas as 

línguas com naturalidade, tendo à sua disposição uma gama maior de recursos linguísticos, 

culturais e cognitivos do que o monolíngue. Dessa forma, o indivíduo bilíngue não pode ser 

descrito como dois monolíngues em uma só pessoa. Na verdade, o sujeito bilíngue navega 

entre os idiomas ao pensar, raciocinar, expressar-se e escolher palavras que melhor 

convenham com sua ideia.  

3. Qual o público-alvo do Programa Dom Bilíngue? 

Neste primeiro ano de implantação, estarão aptos a frequentar o Programa alunos da 

Educação Infantil (nível 2) ao 6º ano do Ensino Fundamental. Ao longo dos anos, expandiremos 

o programa até o 9º ano do Ensino Fundamental.  

4. Qual a carga horária do Dom Bilíngue?  

As aulas ocorrem em turno inverso, contando com uma carga horária total de 10 horas 

semanais, como atividade extracurricular. Os alunos têm aula todos os dias da semana, de 

segunda a sexta, duas horas por dia. O horário para os alunos que estudam regularmente no 

turno da tarde será de 10h às 12h; e o horário para os alunos que estudam regularmente no 

turno da manhã será de 13h15min às 15h15min.  

5. É realmente necessário ter aulas todos os dias da semana? 

Sim, é extremamente necessário! O contato diário com o idioma garante a imersão, pois 

promove não apenas a aquisição da língua pela criança, mas também seu desenvolvimento cognitivo: 

a consciência linguística, a criatividade e a habilidade de pensar de forma autônoma. No Dom Bilíngue, 

a imersão se dará diariamente, com aulas em inglês todos os dias da semana, capacitando o aluno 

para a apropriação efetiva da segunda língua.  

6. Quais são os conteúdos trabalhados no Programa Bilíngue?  

Durante as aulas, o professor de inglês desenvolve as seguintes disciplinas, sempre em inglês:  



• Math (Matemática); 

• Social Science (Ciências Sociais); 

• Music (Música); 

• Arts (Artes); 

• Science (Ciências). 

Os conteúdos desenvolvidos nessas disciplinas conversam com os conteúdos trabalhados em sala 

de aula, no turno regular, uma vez que as professoras do Programa Bilíngue têm encontros 

periódicos com as professoras titulares do currículo, garantindo, assim, a integração dos 

conhecimentos desenvolvidos em ambos os turnos.   

7. O que está incluído no valor da mensalidade? 

Confira tudo o que o programa oferece (incluído no valor final): 

• 10 horas semanais de aulas em inglês, 2 horas diariamente; 

• Material didático físico, impresso e digital da Educate; 

• Certificação CAMBRIDGE, a realizar-se no 5º e no 9º anos; 

• Almoço com acompanhamento nutricional e cardápio à disposição; 

• Professoras responsáveis por acompanhar o aluno durante todo o tempo entre o 

término do Bilíngue e o começo da aula regular: auxílio na higiene pós-almoço 

(escovação de dentes, descanso, arrumação de cabelos) e entrega do aluno à 

professora do turno inverso; 

• Toda a moderna estrutura que só o Dom Feliciano oferece! 

8. Quem cuida do meu filho depois que acaba a aula do Bilíngue até o horário em que 

começa a aula da tarde?  

O aluno nunca fica sozinho: a equipe responsável pelo Turno Integral estará aguardando o 

término da aula do Bilíngue para conduzir os alunos ao Espaço Gourmet do Colégio, ambiente 

moderno e climatizado, que oferece toda a estrutura necessária para oferecer alimentação de 

qualidade às crianças.  

Após o almoço, as professoras do Turno Integral auxiliam os alunos na escovação dos dentes, 

na arrumação dos cabelos e na preparação dos alunos para o turno de aulas à tarde. Também é 

oferecido um momento de descanso, inclusive de soninho, caso o aluno deseje.  

Para o aluno que estuda regularmente no turno da manhã, ocorre o mesmo, começando pelo 

almoço e culminando com a aula à tarde.  

9. E a hora do almoço, como será? Quem prepara o almoço? Há acompanhamento 

nutricional? 

O almoço é preparado pelo Restaurante Donfa Gourmet, contando com alimentação 

balanceada e cardápio elaborado por nutricionista. O cardápio é disponibilizado aos responsáveis 

no início de cada mês. Tudo o que o seu filho precisa para crescer saudável! 

 

 



10. Se eu preferir levar meu filho para almoçar em casa, tenho que pagar pelo almoço? 

A família poderá optar por contratar o Programa Bilíngue sem almoço, contando, em função 

disso, com valor diferenciado de mensalidade. Neste caso, a família deverá buscar o aluno às 12h 

no Colégio.  

 

11. O que é a Educate? Quanto eu pago pelo material didático? 

Esse Programa é uma proposta educacional abrangente e inovadora, com certificação 

internacional para alunos e professores, acompanhamento pedagógico contínuo e progressivo. O 

valor do material didático está incluído na mensalidade, não sendo necessário que o pai pague valor 

à parte.  

O aluno desse programa desenvolve habilidades cognitivas e socioemocionais por meio de 

conceitos transdisciplinares trabalhados à luz da abordagem CLIL, o que significa que a segunda 

língua não somente funciona como canal de estudo de seus próprios aspectos linguísticos, como 

também atua como veículo para a aprendizagem de conteúdos de outras áreas do conhecimento, tais 

como artes, matemática e ciências. Os alunos contarão com professores especializados, bem como 

material didático e outros benefícios, a exemplo: 

• Student’s Book; 

• Practice Book; 

• Reader; 

• Mini flashcards; 

• Plataforma Digital (LMS); 

• Atividades interativas, músicas e vídeos; 

• Livro Digital Interativo; 

• myON (plataforma de leitura virtual); 

• SmartLab (PLATAFORMA QUE INTEGRA APLICATIVOS PEDAGÓGICOS); 

• Certificado de Cambridge. 

 

O Educate Bilingual Program foi desenvolvido a partir de quatro bases estruturantes:  

• CLIL (Content and Language Integrated Learning) – aprendizagem integrada de línguas e 

conteúdos de outras áreas do conhecimento;  

• Blended Learning – integração consistente e constante entre ferramentas e estratégias de 

aprendizagem presencial e virtual;  

• Experiential Learning – aprendizagem por meio de vivências e atividades colaborativas;  

• Competências do século XXI – muito além do aprendizado cognitivo, a busca pela formação 

integral do aluno, desenvolvimento do pensamento crítico, colaboração, flexibilidade, empatia, 

imaginação e criatividade, entre outros.  

 

 



12. O que é a certificação Cambridge? Quando é feita? Qual o valor?   

De forma a agregar validade de proficiência e credibilidade junto à comunidade internacional, 

oferecemos certificação Cambridge aos alunos do Programa. As certificações, que serão 

oferecidas sem custo extra para os pais, possibilitam que o aluno acompanhe seu desempenho 

com referências mundiais, tendo como finalidade comum o estudo e a inserção na vida acadêmica 

e no mercado de trabalho em nível global. Os exames são aplicados no 5º e no 9º ano.  

13. Como funciona para combinar Dom Bilíngue com Turno Integral? 

Os alunos do Programa Dom Bilíngue podem complementar o seu turno com o Turno Integral, 

contando com valores exclusivos e descontos especiais. Além disso, a família poderá optar por 

pacotes que incluem a presença do aluno, no Turno Integral, em três, quatro ou cinco dias, além 

dos cinco dias de frequência no Dom Bilíngue. É a flexibilidade necessária para que os 

pais/responsáveis escolham a periodicidade que melhor se enquadra à rotina familiar.  

14. Meu filho ainda não é alfabetizado. Como são as aulas? 

As aulas terão foco na oralidade e na construção de habilidades relacionadas à competência 

oral: compreender o que está sendo dito e comunicar-se oralmente. O registro escrito do idioma 

começa a ser trabalhado de forma concomitante à alfabetização do aluno na língua materna.   

15. Quando o processo de alfabetização começar, meu filho não vai confundir o português 

com o inglês?  

Não, justamente pelo processo de cognição.  As pesquisas mais recentes em cognição e 

bilinguismo mostram que crianças bilíngues não apenas não confundem os dois idiomas que 

aprenderam, como tendem a se focar mais em tarefas e a desenvolver uma atenção melhor do 

que seus pares monolíngues. Isso se deve, segundo estudiosos, ao fato de as crianças bilíngues 

estarem acostumadas a prestar atenção na diferença entre as duas línguas que conhecem, tanto 

para ouvir quanto para se expressar. 

16. Há número mínimo e máximo de alunos por turma?  

Sim, serão abertas turmas contando com o número mínimo de 15 alunos e máximo de 20 

alunos.  

Gostou? Então, venha para o Dom Bilíngue! 

 

Vagas limitadas! 

O Programa Dom Bilíngue começará em 2020 e vai se expandir nos próximos anos. Dúvidas sobre o 

projeto e matrículas, entre em contato: 

(051) 34881400 

dombilingue@colegiodomfeliciano.com.br 

 


