Direção do Colégio
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis,
No ano de 2018, daremos início, no Ensino Fundamental I, ao programa Bilíngue. Com este passo, o
nosso Colégio começa a construir uma cultura curricular internacional. Neste sentido, também iremos
oferecer oportunidades de intercâmbios em várias modalidades e locais. Para julho de 2018, temos uma
excelente opção de intercâmbio para alunos do Ensino Médio 2018, com bom nível de comunicação em
língua inglesa, para participarem de uma experiência extremamente formadora: viagem de vivência
acadêmica aos Estados Unidos (Santa Bárbara/Los Angeles/São Francisco - Califórnia).
O Summer Program da Califórnia - Entrepreneurship and Innovation ocorrerá em um período de três
semanas, durante o mês de julho de 2018. O programa é idealizado e conduzido por professores e
empreendedores, especialistas em negócios, da Universidade de Santa Bárbara. O objetivo é
desenvolver o pensamento crítico e o espírito de liderança, além de instigar os estudantes a identificar
problemas e elaborar soluções para estudos de casos reais, com foco no empreendedorismo e inovação.
Durante o curso, os alunos do Colégio dos Jesuítas se hospedarão e terão aulas no campus da
Universidade de Santa Bárbara. Na oportunidade, os estudantes poderão vivenciar um pouco da
experiência de ser um aluno de uma universidade americana, uma vez que terão acesso a dormitórios,
refeitórios, áreas de lazer e esportes, lavanderia, salas de aula e laboratórios daquela instituição.
Também estão programadas visitas a empresas da região do Vale do Silício (Apple/Google/Facebook ou
outras). Além disso, os estudantes terão oportunidade de conhecer empresas de inovação da região do
Vale do Silício e da região de Santa Bárbara.
O grupo de estudantes do Jesuítas fará esta experiência com alunos do Loyola (colégio da Rede Jesuíta,
em Belo Horizonte) e os jovens serão acompanhados por educadores dos dois colégios, que contam com
a parceria do Greenwich Tours.
Convidamos todos os alunos, pais e responsáveis, interessados nessa viagem acadêmico-cultural a
participarem da Reunião de Apresentação do Programa. Na ocasião apresentaremos a proposta do
Projeto de Internacionalização de Estudos, custos e formas de pagamento.

DATA: terça-feira, 20 de fevereiro, às 7h30min
LOCAL: Auditório Irmão Mário
Atenciosamente,

Prof. Francisco Juceme Rodrigues do Nascimento
Diretor Acadêmico

Excelência acadêmica com foco na aprendizagem integral
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