Informativo da Educação Infantil
II ao V
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus aspectos físicos,
psicológicos, intelectuais e sociais, completando a ação da família e comunidade.
A rotina pedagógica é realizada com 01 professora e 01 auxiliar em sala de aula.
A grade curricular inclui aulas de:
•
•
•
•
•

Natureza e Sociedade;
Linguagem Matemática;
Linguagem Oral;
Linguagem Escrita;
Educação Socioemocional

•
•
•
•
•
•

(A partir do Infantil III);

•

Educação Tecnológica

Artes;
Inglês (A partir do Infantil III);
Capoeira;
Educação Física
Hora do Conto;
Educação Ambiental;

(A partir do Infantil III)
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Além disso, realizamos atividades como aulas vivência (estudo de campo), culinária,
jogos, brincadeiras, dramatizações, socialização entre as turmas, dentre outras atividades que
complementam e proporcionam a compreensão do conteúdo de maneira mais concreta e
lúdica.
Avaliação: a avaliação pedagógica é feita através de Parecer Descritivo e entregue
trimestralmente conforme calendário escolar.
Material didático: em relação ao material didático, optamos pelo uso de livros didáticos,
tendo em vista que os conteúdos apresentados são mais densos, contextualizados e
aprofundados. Ressalta-se que são utilizados a partir do Infantil III.
Metodologia: o Centro Educacional Universo utiliza como metodologia a participação efetiva
do aluno no processo de aprendizagem, valorizando o questionamento, o debate e a interação
do aluno dentro de sala.
Com isso, acreditamos em formar “alunos cidadãos” e mais confiantes, contribuindo não
somente com o aprendizado e conteúdo apresentados, mas também com a verdadeira
formação do ser.
Horário das aulas: das 13h:30min às 17h:40min.
Portaria: os alunos somente poderão sair da Instituição mediante prévia autorização
formalizada na secretaria escolar. Não aceitamos autorizações por telefone.
Uniforme: o uso do uniforme é diário e obrigatório.
Período Integral: caso tenha interesse, atendemos os alunos matriculados que cursam até o
4º ano no horário das 07h:00min até 18h:30min.
Disponibilizamos algumas opções de período integral para atender as necessidades dos pais,
inclusive com a opção de diárias.
Para maiores esclarecimentos, solicitar informativo na secretaria escolar.
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