
EDUCAÇÃO
INFANTIL

COLÉGIO SANTA MARCELINA

UM LUGAR PARA 
CRESCER, APRENDER 
E SER FELIZ.



COLÉGIO

A Educação Infantil é, sem dúvida, uma fase 
essencial para a assimilação das primeiras 
aprendizagens. Aqui, no Colégio Santa Marcelina, 
o desenvolvimento está vinculado às situações 
de aprendizagem orientadas e integradas com as 
necessidades, interesses e conhecimentos prévios 
de cada criança. Cuidar, brincar e se desenvolver 
são dimensões indissociáveis do nosso projeto e 
articulam a prática pedagógica do cotidiano escolar. 
Assim, o tempo de cada aluno é respeitado, para 
que as novas descobertas sejam assimiladas com 
naturalidade e tornem-se base sólida para as futuras 
séries. 

A EDUCAÇÃO MARCELINA

PERCURSOS DE APRENDIZAGEM 

ROTINA

Mais do que enfatizar os conteúdos tradicionais, 
como História, Matemática, Português, Ciências e 
Geografia, utilizamos uma metodologia que privilegia 
o estímulo da criatividade, da estratégia, da análise e 
da cooperação.
Os trabalhos desenvolvidos são interdisciplinares e 
partem do desafio de um projeto anual, em grupo, 
que requer a participação de cada aluno com suas 
habilidades e capacidades individuais. Essa dinâmica 
ajuda a construir o senso de equipe, de comunidade 
e ensina às crianças a se relacionarem consigo 
próprias e com o próximo: o esforço individual, 
aplicado em conjunto, possibilita realizações 
significativas.
A linha condutora do projeto é desempenhada por 
uma história, da qual é contado um capítulo todos 
os dias. A partir de cada episódio são assimilados 
novos conhecimentos com ajuda de dinâmicas, 
jogos, pesquisas, leituras e exercícios. 
Ainda, como forma de incentivar o protagonismo do 
aluno, há o estímulo à pesquisa e descobertas de 
novos potenciais. Para isso, são utilizadas estações 

É importante que, nessa fase a criança consiga 
se compreender e amadurecer seus sentimentos. 
Para isso, nossos educadores preocupam-se em 
estabelecer um ambiente harmônico, gerenciando 
conflitos e ajudando a criança a expressar suas 
angústias e desejos. Privilegiamos momentos de 
amizade, 
colaboração e contato com a natureza: andar 
descalço, preparar um bolo junto com a professora, 
cuidar de uma horta são exemplos da convivência 
estimulada em nosso Colégio.
Hábitos saudáveis também são incentivados 
diariamente, como a organização da mochila, o 
momento de oração, o cuidado com a higiene e, 
para o período integral, a lição de casa.

de trabalho, nas quais as crianças escolhem 
por onde começar: pintura, escrita, circuitos de 
movimentos, modelagem ou cálculo, além do uso de 
tablets em momentos específicos da aula.
Há também a Ciranda do Livro: cada turma escolhe 
um título, que será lido por todas as classes do 
nível. Ao final de cada livro, o educador propõe uma 
dinâmica. Ainda, uma vez por mês, também são 
realizadas atividades na Biblioteca Central.



HORÁRIOS
Matutino: das 8h às 12h
Vespertino: das 13h15 às 17h15
Período Integral: das 12h às 
17h30, com flexibilidade de horário e 
dias de permanência.

Natação 

Judô

Inglês

Balé

Iniciação Esportiva

Futebol

Tênis

Coral

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR
Como incentivo ao desenvolvimento 
integral do aluno, são oferecidas as 
aulas de:

SÁBADO LETIVO
Nossas famílias são convidadas a 
participar das seguintes atividades: 
Expo Santa, Feira Literária, Festa 
Junina, Festa da Família, Festa da 
Amizade, Feira Cultural, Manhã 
Esportiva, Feira de Ciências e Festa 
de Encerramento.

PERÍODO INTEGRAL
A permanência na escola por um tempo maior garante 
tranquilidade aos pais quanto à realização das tarefas 
escolares e ao acompanhamento dos estudos diários, além 
de ampliar as possibilidades de convívio social em um clima 
de amizade e respeito. A rotina inclui almoço e lanche da 
tarde, acompanhamento de uma pedagoga na realização 
das tarefas de casa, alimentação, cuidados com a higiene, 
recreação e atividades lúdicas. Há ainda uma assistente que 
acompanha o grupo. O cardápio é elaborado com todo o 
cuidado por uma nutricionista. Estão inclusas atividades 
complementares, como iniciação musical (Maternal I e II), 
iniciação esportiva e artes (Infantil e Jardim) - conduzidas por 
um especialista da área. As famílias podem escolher também 
uma opção flexível de dias e horários em que os alunos 
permanecem junto ao grupo do integral. 

• Natureza e Sociedade
• Linguagem Oral e Escrita
• Linguagem Matemática
• Artes Visuais
• Movimento 
• Ensino Religioso

• Aulas Especializadas:
• Música
• Expressão Corporal
• Educação Física
• Inglês (a partir do Maternal 

II)
• Informática (a partir do 

Jardim). 

COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÕES
O planejamento das atividades é semanal, sem a utilização 
de material didático fixo. Essa abordagem permite uma rotina 
mais rica e personalizada.
As avaliações são feitas por semana, quinzena e trimestre. 
Elas englobam, além das provas formais, a observação diária 
do aluno, o registro de atividades individuais e coletivas, 
os questionamentos orais sistemáticos e registros das 
observações do professor. As avaliações não são agendadas 
previamente e os nossos alunos não sabem que estão sendo 
avaliados. Isso colabora para que a criança entenda os 
momentos de avaliação como processo natural do cotidiano 
escolar. No entanto, o olhar do professor para essa atividade 
é diferenciado, para que possa acompanhar o processo de 
desenvolvimento da criança e fazer os ajustes necessários. 
Ao final de cada trimestre, é entregue aos pais uma Ficha de 
Aproveitamento com uma análise do nível do desenvolvimento 
das habilidades e competências pretendidas no período e, 
ao final de cada semestre, é disponibilizado um Relatório 
Descritivo Individual, detalhando o desempenho do aluno.

Denominada Atendimento Individualizado (AI), essa 
recuperação prevê o atendimento da criança 30 minutos 

antes do horário da aula para que o educador esclareça as 

dúvidas e reforce conceitos trabalhados. 
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