EDUCAÇÃO
INFANTIL
INÍCIO DAS AULAS H O R Á R I O H O R Á R I O

8 DE FEV.

13h
- 18h
(curricular)

7h30
- 18h
(integral)

É UM PRAZER IMENSO RECEBÊ-LOS.
Sabe-se hoje que trabalhar com projetos na Educação Infantil é essencial. No Energia, optamos por Projetos
Investigativos que 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.
Além dos projetos investigativos, outros temas também perpassam toda a prática pedagógica durante o ano letivo.
São eles:

LITERATURA

Tem por objetivo o “aprender a ouvir e ler o mundo”, 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.

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.

CONTOS E ENCANTOS

REDAÇÃO

Desde os bebês, inserimos múltiplos contextos de
apropriação e reconhecimento das diversas expressões e
linguagens de interação. A redação se inicia com o
reconhecimento de si nas múltiplas expressões sociais.

VALORES

Com base na neurociência e no compromisso com a formação
humana global, o projeto trabalha, por meio de histórias, o
conhecimento de si, a empatia e a consciência sistemática,
alicerces fundamentais para a vida em sociedade.

GASTRONOMIA

A equipe da biblioteca inseri nos contextos sugestões de leitura
respeitando as faixas etárias respeitando o desenvolvimento
cognitivo, afetivo, socioemocional e linguagens.

EXPERIÊNCIAS:
PROJETOS INVESTIGATIVOS

A partir do interesse e curiosidade do grupo de crianças,
apreendendo a contribuição experiencial de cada criança num
todo, são atribuídas temáticas de investigação aprofundada
(conceitos – significados – contextos relacionais e vividos).
Trabalhando com elementos produzidos e confeccionados pelas
mãos das infâncias com visibilidade das próprias produções.

Com o objetivo de desenvolver nas crianças o hábito de
alimentação saudável, são realizadas aulas de culinária sob
orientação e supervisão da nutricionista da escola.
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E MAIS:
BRINCANDO COM ARTE

O projeto carrega como potencial a transformação/modificação de elementos e objetos recicláveis em possibilidades
de variação em uma estrutura brincante, incorporando significados e outras lentes sobre um mesmo elemento.

CONECTANDO CORAÇÕES

Diálogos, comunicação, aproximação, sentimentos singulares, necessidade de escuta sensível individual, circunstâncias
que carecem de encontros com os pares, conversas mais próximas entre professor e criança, professor e família.

SALA DE MATEMÁTICA

Espaço em que os alunos trabalham o conhecimento lógico-matemático por meio de diferentes atividades
que envolvem jogos, classificação de objetos e outros conceitos matemáticos.

PROGRAMA BILÍNGUE (PARCERIA EDIFY)

Proporciona imersão na língua inglesa, com foco na habilidade de compreender e falar. Foi
implantando no Energia em 2019 e na Educação Infantil integra a base curricular do Infantil 3 ao 5.

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.

ATIVIDADES DIFERENCIADAS NA GRADE CURRICULAR
Dança, Aulas de Artes e Musicalização, Inglês, Futsal e Educação Física.

SERVIÇOS:
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 e tarefas
escolares. Além de aprender, os alunos também se divertem.

PLANTÃO DE FÉRIAS

O Energia oferece o plantão de férias nos recessos de inverno e verão aos seus alunos regularmente
matriculados e em dia com a Secretaria e a Tesouraria.

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. As primeiras reuniões dos pais têm por objetivo apresentar os
professores e o trabalho a ser realizado durante o ano, dando-lhes assim maior tranquilidade e segurança.
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SERVIÇOS:
AGENDA ELETRÔNICA

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

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

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. Atendimentos individuais, integração aluno-escola-família, intervenção em sala de aula,
observação no âmbito escolar e acompanhamento no período de adaptação.

FORMAÇÃO CONTINUADA

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 teorias educacionais vigentes.

Papai e mamãe,
A Educação Infantil do Colégio Energia, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Nova Base Comum
Curricular 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 interacionistas, as práticas pedagógicas são feitas através da
experimentação/interação do sujeito com o meio e com o objeto de conhecimento. Assim, o currículo
da escola propicia o desenvolvimento e a interação nos aspectos cognitivo, físico, afetivo, social e emocional.
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