Fundamental I
Proposta Pedagógica
Na proposta de trabalho do Fundamental I, buscamos a análise e o desenvolvimento do conhecimento
por meio de um conteúdo integrado à realidade.
O objetivo é capacitar os alunos para observarem,
Todas as disciplinas do Fundamental I são estruturadas a partir perceberem, reﬂetirem sobre o mundo, numa
de metodologias interativas, com muitos desafios, pesquisas e interação com seus semelhantes e fazendo uso
jogos, com o objetivo de incentivar nos alunos a busca de soluções. funcional do seu conhecimento.

Grade Curricular

Olha tudo que seu ﬁlho tem disponível no horário pedagógico

Disciplinas
Português
Matemática
História
Ciências
Geograﬁa
Informática (Sala Google)

Incentivo à leitura
Música
Inglês diário
Espanhol
Educação Física
Arte

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.
- Promove auxílio relevante na busca pela aprendizagem,
seja ela sistemática ou não.

Apoio pedagógico

Para os alunos do Fundamental I, além das leituras
obrigatórias, há também os PROJETOS PARALELOS:
“Minibiblioteca na sala de aula”, “Cantinho de leitura no
corredor”, “Clube de empréstimos”, “Maleta de leitura”,
“Troca de livros” - estratégias para desenvolver o prazer
da leitura.

Línguas estrangeiras

ensino forte com professores especializados
Oferecemos aulas diárias de Inglês, totalizando 2 horas e
meia semanais, numa abordagem diferenciada, enfocando a “comunicação”, sempre de forma lúdica e
contextualizada. O ensino do Espanhol também é uma
preocupação do colégio, e começa já nas séries iniciais.

Horários do período regular

Aulas semanais de orientação, fora do horário regular,
visando sanar as principais diﬁculdades pedagógicas de
cada aluno.

Manhã
Tarde
7h às 11h55 13h às 17h55
7h às 12h45 13h às 18h45
(1x por semana)

(1x por semana)

Projetos Educacionais
Educação Financeira

Ortográfico

Filosofia

Produção de texto

Lições de “educação ﬁnanceira” são importantes já
no Fundamental I, pois o
curso visa à conscientização da necessidade do uso
adequado do dinheiro, tendo como referência o cotidiano dos próprios alunos.

O trabalho com ortograﬁa,
desde as turmas iniciais,
propõe discutir como se organizam as palavras, levando
os alunos a observarem
identidades sonoras, classiﬁcações, diferenciações, com
base na leitura de textos e no
emprego do dicionário.

Visa desenvolver nos
pequenos uma atitude
investigativa, interrogativa
e crítica sobre eles mesmos, sobre o mundo e
sobre os valores que lhes
são passados.
São atividades lúdicas e
interativas para promover a
“atitude ﬁlosóﬁca” de observação e reﬂexão.

Atividades permanentes que
têm como meta criar familiaridade com os diversos gêneros textuais. São produções
contextualizadas que partem
da leitura, do debate, da
reﬂexão sobre o tema e sua
importância na realidade em
que se vive. Assim, ao focar
um gênero, o aluno aprende a
saber o quê, por quê e para
quem escrever.

Período Integral ou Semi-integral
Acompanhamento nas
atividades lúdicas

Atividades de estudo diário

Acompanhadas por pedagogos.

Aproveitamento das brincadeiras
para trabalhar aspectos pedagógicos.

Projeto Releitura
Dramatização de diferentes textos com enfoque no desenvolvimento da
leitura e enriquecimento do vocabulário.

Arte

Horários do período extra

Semi
7h às 15h
10h às 18h
Integral
7h às 18h

Desenvolve habilidades manuais que auxiliam na formação intelectual e
destreza da criança. Suas aptidões artísticas latentes e o senso estético são
despertados.

Aulas Semanais
T.R.I.

(Técnicas de Relaxamento Infantil)

Atividades envolvendo massagens, toque direcionado, músicas relaxantes e exercícios
diversiﬁcados visam desacelerar
o ritmo e aumentar a percepção
emocional e corporal das
crianças.

Natação
Brincando, a criança realiza os
movimentos básicos da natação,
como: imersão, salto, deslocamento, visão subaquática e
propulsão de braços e pernas,
criando, assim, cada vez mais
intimidade com o meio aquático.

Tecnologia educacional
(Sala Google)

Recursos disponíveis nos
chromebooks e tablets, de
acordo com a faixa etária.

Materiais didáticos 2019

+escodlaes no2B0ras0il.

Manual e Caderno do Aluno
(4 volumes anuais)

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.

Inglês e Espanhol
(4 volumes anuais)

SISTEMA DE ENSINO

