1º ano
Proposta Pedagógica

Todas as disciplinas são estruturadas a partir de metodologias interativas, com muitos desafios, pesquisas e jogos, com
o objetivo de incentivar nos alunos a busca de soluções.

Na proposta de trabalho do 1o ano, buscamos a
análise e o desenvolvimento do conhecimento por
meio do conteúdo integrado à realidade. O objetivo é
capacitar os alunos a observar, perceber, conviver,
brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Grade Curricular

Olha tudo que seu ﬁlho tem disponível no horário pedagógico

Disciplinas
Matemática
Geograﬁa
História
Ciências
Natação
Música

Língua Portuguesa
Educação Física
Informática/Aula Multimídia (Sala Google)
Arte
Inglês diário
Balé/Judô

Fonoaudióloga e orientadora educacional
- Acompanhamento integral dos alunos por proﬁssionais com
grande experiência.
- Reuniões periódicas com os pais quando a criança necessita
de acompanhamento especializado.

Horta escolar orgânica
- Atividades como: mexer na terra, plantar, ver germinar e
crescer, e colher os frutos. Desenvolvem o entendimento dos
processos da natureza e a valorização do meio ambiente.
- No Piaget, esse trabalho é realizado em uma horta orgânica
com mais de 200 m2, sem o uso de agrotóxicos.

Atividades de movimento ao ar livre
- No Piaget, as crianças têm muitas atividades ao ar livre para
aprender brincando.
- Brinquedoteca, parque de areia, amplo gramado e 4
quadras esportivas.

Culinária
Seguindo as propostas do material didático, as aulas de
culinária desenvolvem o conhecimento pelo alimentos; a
percepção de tamanho, quantidade e volume; a coordenação
motora; a interação social e o paladar.

Inglês diário

com professores especializados

- Aulas inteiras faladas em inglês, com jogos,
músicas e atividades descontraídas e prazerosas.
- Professores especializados e treinados.

Aulas Semanais
Balé ou Judô
O balé trabalha a coordenação motora, oferecendo ritmo, noção espacial, equilíbrio, agilidade e
ﬂexibilidade. Já no judô, as aulas têm por objetivo
melhorar a concentração, proporcionar autoestima
e disciplina. Além disso, buscam fortalecer a
relação de amizade e respeito.

Iniciação musical
Desenvolve na criança o gosto pela música e
proporciona a descoberta dos diferentes sons.

Natação
Aulas inclusas dentro da escola, em piscina coberta,
aquecida e tratada com ozônio. São acompanhadas
por professores experientes, assistentes e salva-vidas.
Garantia de conforto e segurança.

Horários do período regular
Manhã
Tarde
7h
13h
às
às
11h55
17h55
1X por semana os alunos da manhã sairão por volta de 45
minutos mais tarde, e os alunos da tarde entrarão 45
minutos mais cedo.

Período Integral ou Semi-integral
Atividades de estudo

Atividades lúdicas

Os alunos são companhados por pedagogos e os estudos são integradas ao conteúdo programático. Diário.

Sempre direcionadas por
pedagogos. Diário.

T.R.I. (Técnicas de Relaxamento Infantil)
Os alunos realizam atividades que, por meio de massagens, toque direcionado,
músicas relaxantes, visam desacelerar o ritmo e aumentar a consciência emocional e corporal das crianças. Diário.

Aulas Semanais do Integral

Educação Social
Horários do período extra

Semi
7h às 15h
10h às 18h

Integral
7h às 18h

No período semi-integral as atividades serão disponíveis se estiverem
acontecendo no horário contratado.

São aulas que visam levar o
aluno a ter uma convivência
cada vez melhor com o outro
ou o grupo a seu redor.
Essas habilidades (saber
repartir, esperar a vez do
outro, saber competir, entre
outras.) são passadas por
meio de histórias, peças e
dramatizações. Tudo de forma
leve e produtiva. Quinzenal.

Aulas de Damas
Instiga capacidades cognitivas, como
raciocinar para buscar um objetivo, organizar elementos para uma ﬁnalidade, imaginar concretamente ações futuras, prever
consequências e tomar decisões.

Tecnologia
Essas aulas estimulam a criança a utilizar
recursos disponíveis nos computadores e
tablets.

E mais...

Horta
As atividades na horta despertam o interesse para o cultivo e
conhecimento do processo de
germinação. Além disso, conscientizam sobre a importância de
saborear um alimento saudável e
nutritivo. Quinzenal.

Psicomotricidade
Educação musical
Culinária
Natação

Arte
Aula quinzenal, seguindo a mesma linha de trabalho do período
pedagógico.

Materiais didáticos 2019
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Manual e Caderno do Aluno
(4 volumes anuais)

SISTEMA DE ENSINO

Conteúdos Digitais
No material digital, são encontrados videoaulas,
jogos e o livro digital composto de exercícios, atividades e links para web.
É trabalhado em sala de aula pelos professores,
mas o aluno também pode utilizá-lo em casa para
reforçar o que foi aprendido ou passar bons
momentos de estudo junto com os familiares.

Material de papelaria

Incluso
Agenda escolar
Material didático multímidia

4 volumes bimestrais

Todos os materiais de papelaria
necessários para o desenvolvimento das atividades dos alunos.

