Berçário I - Professora Jéssica

Bebês podem até não entender todo o enredo de uma história, mas a leitura em voz alta os coloca em
contato com outras dimensões das linguagens oral e escrita, que serão importantes em seu
desenvolvimento.

Berçário II - Professora Alessa

A primeira infância marca as primeiras rupturas na vida da criança, é um momento no qual sua
cognição se expande rapidamente e precisa de estímulos e saberes constantes.

Minimaternal A - Professora Tamires

Através da pintura, as crianças descobrem um mundo cheio de cores, formas, linhas,
sentimentos, imaginação, e simbolizam experiências.

Minimaternal B - Professora Eliane

Nessa faixa etária, as crianças demonstram uma curiosidade infinita por conhecer tudo o que está a
sua volta. Desse modo, trabalhamos as cores e formas mediando o descobrimento do seu mundo.

Maternal I/II A - Professora Rosemary

Se brincar faz parte do jogo da vida, precisamos levar essa vida com toda a sua brincadeira para o jogo
de aprender, e, diminuir o abismo que separa o mundo adulto do infantil. Precisamos nos abrir para o
jogo, descobrir o prazer, enfim, gostar de ensinar e aprender.
Maternal I B - Professora Rosemary

Promover a internalização do conceito de número e estabelecer sua relação com as quantidades, com
a vivência e perceber que os números estão presentes em nosso corpo e dia a dia.

Maternal II - Professora Gabriella

O educador tem como objetivo fazer com que as crianças, de uma forma lúdica e prazerosa, aprendam
os hábitos e práticas de higiene no início da educação e ensinar a importância dos cuidados que
devemos ter com o corpo.
Pré I A - Professora Vanessa

As aulas de culinária permitem trabalhar de forma lúdica e ajudam as crianças a aprender conteúdos e
desenvolver habilidades.

Pré I/II A – Professora Daiane

Os jogos e brincadeiras devem fazer parte do cotidiano das crianças da educação infantil. Através
deles, a criança pode estimular o desenvolvimento do seu raciocínio lógico, da cooperação,
criatividade, coordenação, imaginação e socialização.
Aulas diferenciadas

