
Educação Infantil

Horários
Período Integral: das 7h30 às 18h.
Curricular: das 13 h às 18h.

A Educação Infantil do Colégio Energia, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, garante à criança o acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como 
a proteção à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras 
crianças.

Com base em uma concepção interacionista, o Colégio Energia encontrou na pedagogia de projetos seu fazer pedagógico. 
Nela, as práticas pedagógicas são feitas através da experimentação/interação do sujeito com o meio e com o objeto de conhe-
cimento. Assim, o currículo da escola propicia o desenvolvimento e a interação nos aspectos cognitivo, físico, afetivo, social e 
emocional.

Período Integral
Oferecido no contraturno escolar, esse trabalho procura atender a necessidades educacionais 
vigentes. Conta com professores especializados em atividades como judô, capoeira, dança, 
futsal, artes, tarefas escolares e Projeto Bilíngue. Além de aprender, os alunos também se 
divertem.

Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades no ambiente da escola e nas saídas 
externas ou de caráter escolar. As opções de uniforme, todas com logotipo do colégio, são: 
camiseta de manga curta ou longa, moletom, calça jeans escura e agasalho de tactel para os 
dias de Educação Física. É proibidoo uso de short, saia ou minissaia. O uniforme não está 
incluso no valor da mensalidade. Saiba mais: www.energia.com.br/uniformes

Material didático
Na Educação Infantil o material didático valoriza a interdisciplinaridade, expondo uma nova 
dinâmica para melhor preparar a base do conhecimento de cada aluno. Busca, ainda, em 
consonância com o currículo escolar e com a prática dos projetos, estimular o registro gráfico 
como consequência da construção do conhecimento, apresentando os conteúdos de forma 
contextualizada e atrativa à faixa etária.

Coleção Vivenciando e aprendendo
- Aprendizagem com realidade aumentada (SAS RA);
- Consonância com a legislação vigente;
- Aulas digitais que permitem interatividade real com os conteúdos e vivências;
- Projeto gráfico diferenciado para estimular a curiosidade e a imaginação.

Reunião de pais
Família e escola devem ser parceiras na educação do indivíduo. Assim, o Colégio Energia 
promove, durante o ano letivo, encontros com os pais a fim de manter os laços entre eles, 
principalmente para que acompanhem a vida escolar de seus filhos.
Entre os dias 29 e 30 de janeiro/2019 acontecerão as primeiras reuniões dos pais, as quais têm 
por objetivo apresentar os professores e o trabalho a ser realizado durante o ano, dando-lhes 
assim maior tranquilidade e segurança. 



Atividades diferenciadas na grade curricular

Psicomotricidade
relacional

Futsal

Aulas de Artes
e Musicalização

Educação Física

InglêsDança

Psicomotricidade relacional
Essas aulas são oferecidas aos alunos do Berçário e Infantil 1 e 2, aliando o desenvolvimento psicomotor da criança com 
as questões afetivas/emocionais na relação com colegas e professores.

Ambiente Virtual

VALORES

REDAÇÃO

LITERATURA

Baseado na neurociência e mais especificamente no “Triplo Foco para Educação” o projeto 
trabalha, por meio de histórias, o conhecimento de si, a empatia e a consciência sistêmica, 
alicerces fundamentais para a vida em sociedade.

Tem por objetivo o “aprender a ouvir ler”, aliando a escuta da língua erudita, a oralidade e a 
interação família-escola. É realizado semanalmente, sempre às segundas-feiras. O aluno 
apresenta aos colegas o livro lido em casa com a família, seguido de um registro gráfico.

Tendo por objetivo o desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade de comunicação e 
expressão, o projeto trabalha de maneira crescente e sistemática a formação de textos 
coletivos.

GASTRONOMIA Com o objetivo de desenvolver nas crianças o hábito de alimentação saudável, são realizadas 
quinzenalmente aulas de culinária sob orientação e supervisão da nutricionista da escola.

GRAFISMO Acompanhar e estimular o desenvolvimento gráfico dos alunos é um dos objetivos desse 
projeto, que alia o trabalho psicomotor à oralidade e à representação gráfica.

Projetos Transversais
Independentemente do projeto investigativo, os projetos transversais perpassam toda a prática pedagógica durante o 
ano letivo. São eles:

Projetos Investigativos
Sabe-se hoje que trabalhar com projetos na Educação Infantil é essencial. No Energia, optamos por Projetos 
Investigativos à luz da abordagem Reggiana. Esses projetos são assim concebidos porque não se encontram prontos em 
livros ou em planos do professor, mas são frutos do interesse e da curiosidade das crianças sobre um tema que valha a 
pena estudar. A criança, juntamente com toda a comunidade escolar, faz uma ampla pesquisa sobre o tema. 



Documentos necessários do aluno:

1. Fotocópia da carteira de identidade;
2. Fotocópia da certidão de nascimento. Caso o aluno seja estrangeiro, deverá apresentar documentação 
traduzida;
3. Fotocópia da carteira de vacinação;
4. Fotocópia de comprovante de residência (fatura de água, luz ou telefone de um dos últimos três meses), se 
esta for diferente da do responsável;

Documentos necessários do responsável:

Esperamos por vocês! 

7. Fotocópia do CPF;
8. Fotocópia da carteira de identidade;
9. Fotocópia do comprovante de residência atualizado (fatura de água, luz ou telefone de um dos últimos três 
meses).

Importante: para efetivar a matrícula é necessária a apresentação de todos os documentos solicitados.

* Uniforme não está incluso no valor da mensalidade, será necessário adquiri-lo em uma das lojas indicadas.

Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a nos fazer uma visita e conhecer pessoalmente tudo o que o 
Sistema de Ensino Energia tem a lhes oferecer, desde amplas instalações até exclusivo e atualizado material 
didático. 

Efetivação da matrícula



Tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar da comunidade escolar, facilitando o processo de ensino e 
aprendizagem através da intervenção nos aspectos cognitivos, emocionais, motores e sociais que o caracterizam. 
Atendimentos individuais, integração aluno-escola-família, intervenção em sala de aula, observação no âmbito escolar, 
acompanhamento no período de adaptação e orientação para os estudos são algumas das atribuições desse setor.

Alunos novos
Dedicamos uma semana à adaptação dos alunos novos e respeitamos o tempo de cada criança, por isso a adaptação é 
gradativa. O processo de adaptação, o acolhimento aos pais e a permanência gradual da criança na turma garantem a 
tranquilidade e o sucesso desse período.
No dia 25 de janeiro haverá uma reunião para os pais dos novos alunos, quando será apresentado o cronograma para a 
adaptação. O período de adaptação acontecerá de 28 a 31 de janeiro, no período vespertino.
Enquanto as crianças estiverem conhecendo a escola e as professoras, os pais serão acolhidos pelos coordenadores, 
que apresentarão as atividades escolares.

Anamnese
Durante o primeiro mês de aula, o Energia disponibiliza um espaço para escutar os pais em conjunto com professores e 
a psicóloga, para melhor conhecer e acompanhar os alunos e suas especificidades.

Período de adaptação

Laboratório de Matemática
Os alunos da Educação Infantil participam semanalmente de aulas desse laboratório, o qual 
tem por objetivo desenvolver o conhecimento lógico-matemático por meio de jogos e 
materiais especialmente desenvolvidos em parceria com a Coordenação Pedagógica e o setor 
de criação do Energia.

Projeto Bilíngue
Proporciona imersão na língua inglesa, com foco na habilidade de compreender e falar. Foi 
implantando no Energia em 2017 e na Educação Infantil integra a base curricular do Infantil 4 
e 5 e também do Período Integral.

Colônia de férias
O Energia oferece colônia de férias nos recessos de inverno e verão aos seus alunos 
regularmente matriculados e em dia com a Secretaria e a Tesouraria. Mediante contratação 
dos serviços e informações na Secretaria.

Sempre preocupado com a excelência do seu ensino, o Energia oferece regularmente aos seus professores da Educação 
Infantil cursos de formação continuada, atualizando-os sobre as teóricas educacionais vigentes.

Formação continuada

Serviço de Psicologia

Agenda eletrônica
O aplicativo ClipEscola possibilita a comunicação de pais e professores em tempo real (pode 
ser baixado no celular e na web). Os pais também têm acesso à rotina escolar do aluno 
diariamente por intermédio de fotos das atividades mais significativas do dia. Esse 
acompanhamento facilita o diálogo entre pais e filhos sobre o dia a dia escolar.


