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Uma das escolas mais tradi-
cionais do Rio Grande do Sul, 
com 148 anos, o Colégio Mauá, 
de Santa Cruz, anunciou ade-
são a uma nova metodologia. 
A partir de 2019, o educandá-
rio terá ensino bilíngue, em um 
projeto institucional inédito no 
Vale do Rio Pardo e Taquari. 
A apresentação da novidade 
ocorreu ontem.

Conforme o diretor, Nestor 
Raschen, os pais não terão gas-
tos adicionais. A implementa-
ção começa em 2019 na Edu-
cação Infantil e deverá estar 
concluída até 2022, nas turmas 
do 1º ao 4º ano. De acordo com 
ele, este é mais um presente 
da escola que se descreve no 
cenário gaúcho como uma 
instituição de ensino de qua-
lidade, baseada no trinômio: 
Educação, Cultura e Esporte. 
“Já oferecemos aos alunos o 
que vai muito além da sala de 
aula, em atividades culturais 
e esportivas que descobrem 
dons e revelam talentos. Ago-
ra, é chegado o momento de 
inovar ainda mais, com uma 
proposta educacional diferen-
ciada para os padrões locais e 
regionais”, frisa.

Serão, pelo menos, qua-
tro horas-aula de inglês por 

Mauá será o primeiro colégio 
dos Vales com ensino bilíngue
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semana, tornando a escola a 
única do Vale do Rio Pardo e 
Taquari com esta metodologia. 
Em 2022, após o processo de 
implantação, haverá a sequên-
cia aos alunos do 5º ao 9º ano 
e, depois, para o ensino médio. 
O projeto será realizado com o 
quadro atual de professores de 
Língua Inglesa e, ainda, com a 
contratação de novos profis-
sionais. A fim de demonstrar o 
objetivo da inserção do ensino 
bilíngue no Colégio, os alunos 
do 2º ano fizeram uma apre-
sentação aos convidados desta 
quinta, cantando uma música 
em inglês.

o EnsIno BILínGUE
Ensino bilíngue é o ensino 

de um currículo acadêmico 
em duas diferentes línguas. As 
línguas convivem em um am-
biente bilíngue ou plurilíngue 
e, a partir deste contexto, tra-
balham juntas de igual forma 
e com mesmo peso na grade 
curricular escolar. A segunda 
língua não é ensinada como 
uma língua estrangeira e sim 
como uma língua parceira, 
que agrega não somente o 
conhecimento linguístico, mas 
também a cultura do outro e 
sua visão de mundo. Discipli-
nas de conhecimentos gerais, 
como matemática, história, 
biologia, entre outras, são mi-
nistradas em ambas as línguas. 
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Alunos cantaram em inglês durante apresentação do projeto


