
BERÇÁRIO
COLÉGIO SANTA MARCELINA

UM LUGAR PARA 
CRESCER, APRENDER 
E SER FELIZ.



BERÇÁRIO

Berçário 1: 6 meses a 18 meses
Berçário 2: 18 meses a 2 anos

A escolha do berçário é um dos momentos 
mais difíceis para as famílias. Essa enorme 
responsabilidade significa compartilhar os cuidados 
essenciais da vida de seu bebê.  
Consideramos essa questão em cada detalhe de 
nosso trabalho e nos esforçamos, diariamente, para 
acolher os pais e garantir um ambiente familiar, 
aconchegante, seguro e feliz para os bebês.

HORÁRIOS
Oferecemos os seguintes horários para a 
maior comodidade das famílias:

Integral: das 7h às 19h
Meio período: de 6 horas
Período estendido

NOSSA INFRAESTRUTURA CONTA COM:

COLÉGIO

• Espaços e brinquedos adaptados às 
necessidades dos bebês

• Fraldário 
• Lactário
• Jardim com jabuticabeira 
• Solário 
• Refeitório com mesas adaptadas aos 

pequenos



UM AMBIENTE ESTIMULANTE

NOSSA EQUIPE 

• Acolhida
• Banhos de 

sol
• Lanche
• Soneca 
• Refeições
• Higiene

• Descanso
• Banho
• Massagem 

para os 
bebês

• Atividades e 
brincadeiras

NOSSA ROTINA CONTEMPLA:

ACOLHIDA ÀS FAMÍLIAS
As reuniões com os pais acontecem 
duas vezes ao ano ou quando 
necessário. Estamos sempre atentos 
para registrar e partilhar momentos 
importantes dos bebês. 
As famílias ainda são convidadas a 
participar da comunidade educativa, 
em eventos como: Expo Santa, 
Festa Junina, Festa da Família, 
Festa da Amizade, Feira Cultural e 
Esportiva, Feira de Ciências e Festa 
de Encerramento (com participação 
das crianças do B2).

Contamos com uma equipe de profissionais qualificados 
para o trabalho cotidiano com os bebês, composta por:
Berçaristas em constante atualização, sob orientação 
permanente da coordenação. Médica e enfermeira que 
atendem os bebês em suas necessidades. Cozinheira e 
nutricionista para elaboração de um cardápio nutritivo e 
diversificado, todas as semanas. Profissionais de recepção, 
limpeza e controle de acesso, que contribuem com a acolhida 
e bem-estar dos bebês.

Em relação às atividades e brincadeiras, buscamos abordagens 
diferenciadas, como plantar ou divertir-se com brinquedos 
não estruturados, que estimulam a imaginação e as funções 
cognitivas. A música e a leitura complementam nossa 
rotina. De forma lúdica, exercitamos a prática da linguagem, 
construção da identidade e a autonomia. A assimilação de 
novos conhecimentos se dá a partir da exploração, do encaixe, 
da coleta e recoleta, do colecionar, do construir e da noção de 
espaço, equilíbrio e coordenação.
O tempo individual de desenvolvimento e descanso é 
respeitado. As crianças brincam, aprendem, convivem e 
relaxam, como se estivessem em casa, mas com um detalhe 
excepcional: fazem isso em comunidade, descobrindo, 
ainda que de forma abstrata, o significado de compartilhar 
e respeitar.



Colégio Santa Marcelina/SP 
Tel: 11 3677 0600
Rua Cardoso de Almeida, 541 
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www.marcelinas.com 


