Atividades Incluídas

Artes Integradas

As aulas de Artes acontecem tanto pela manhã como a tarde elas são Dirigidas pela própria
professora. Para esta atividade contamos com uma Supervisão do Coordenador Paulo Jorge é
formado em Pedagogia e em Artes Plásticas, com Pós-graduação em Arte Terapia.
Música
A música é uma descoberta do som da sua voz, dos ruídos da rua, do som da natureza, dos
barulhos ao seu redor. São descobertas do dia-a-dia. Com variações de grave e agudo,
moderado e forte, se transformam na sinfonia da vida, modificando uma simples melodia na
mais rica música. O universo musical cheio de riquezas faz seu filho crescer num mundo
colorido, repleto de belezas, transformando-o num ser humano muito especial, com princípios e
valores.

Tradução
Quanto mais cedo as crianças começam um estudar Inglês, mais naturalmente ele é
assimilado. Despertamos em nossas crianças o prazer da descoberta de uma nova língua,
jogos através, músicas e muitas brincadeiras.

Expressão corporal
Expressão corporal é uma Capacidade de expressar emoções com o corpo. Está bem próximo
das artes cênicas ea dança ..

Educação física
Atividade dirigida por Professor habilitado em Educação Física que atende aos objetivos da
Educação Infantil quanto ao desenvolvimento da Coordenação Motora Ampla (Esquema
corporal / Equilíbrio estático e dinâmico / desenvolvimento dos grandes músculos). Utilize-se
diversos materiais como: bolas, cordas, pneus, Colchonetes, bambolês, pontes, rampas, etc As
aulas do Jardim I ao III acontecem duas vezes por semana no Clube em frente a Escola.
Outros serviços que corroboram na qualidade Oferecida:
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Pediatra na creche-escola - SAMES
A creche da Saúde / Escola está Diretamente relacionada à saúde de suas crianças e
profissionais, que convivem de forma íntima e intensa. Nossa creche / escola conta com um
Supervisão Médica da Equipe de profissionais da SAMES - Serviço de Atendimento
Médico-escolar, muito experiente em Saúde Escolar e com uma presença na equipe de uma
auxiliar de enfermagem. O principal objetivo do pediatra na creche é o de prevenção,
manutenção de um ambiente saudável e treinamento da equipe. Às vezes faz-se necessário o
afastamento temporário de uma criança ou até mesmo de uma funcionária da creche / escola,
quando portadora de doença infecto-contagiosa. Neste caso a criança só PODERÁ retornar,
após a cura e trazendo o atestado médico de liberação para freqüentar uma creche / escola.
Serviço de Nutrição
Cardápios os Organiza, controla a compra eo estoque dos alimentos e supervisiona a
Realização das refeições. Mantém atualizado o Formulário dos alunos Nutricional, informando
às educadoras sempre que houver alguma Particularidade importante quanto a alimentação.
Para este serviço contamos com o acompanhamento da nutricionista Márcia Valéria De Sousa.
Serviço de Psicopedagogia
A Psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades tendão, portanto,
um caráter preventivo e terapêutico. Preventivamente DEVE atuar não só no Âmbito Escolar,
esclarecendo sobre mas Alcançar a família ea comunidade, como diferentes etapas do
desenvolvimento, cobranças para que POSSAM compreender suas características e entender
evitando assim de atitudes ou pensamentos que não são da idade Próprios.

Serviço de Psicologia
Contamos também com uma psicóloga da Supervisão Cristyani Venuto nenhum
acompanhamento das turmas e das educadoras nas atividades do dia a dia, com foco na
socialização. Periodicamente realizamos palestras com os pais sobre temas ligados a
educação e limites.
Circuito Interno de TV
Monitoramos uma entrada da creche / escola dando maior segurança ao movimento de entrada
e saída. Monitoramos também o berçário. Mesmo Confiando totalmente em nossa equipe,
entendemos que essa medida seja importante para os pais novos, que vão ganhando
confiança não decorrer da relação.
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Creche Casa de João de Barro - Educação e proteção vêm do ninho.
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