currículo
infantil

APONTE A CÂMERA DO
CELULAR PARA CONHECER
UM POUCO MAIS SOBRE A
PROPOSTA PEDAGÓGICA.
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período, o currículo é baseado no investimento das
relações afetivas, na liberdade dos movimentos e no
desenvolvimento da autonomia, por promoverem bemestar físico, afetivo e psíquico às crianças. Os momentos
de cuidados durante as experiências do cotidiano e nas
brincadeiras ou na troca de fraldas representam muito
para a construção de um vínculo afetivo entre a criança
e a educadora.
CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS
O currículo dessa faixa etária compreende propostas que
O Colégio Parthenon desenvolve um currículo específico
na Educação Infantil, voltado ao atendimento às crianças
de 1 ano e 2 meses até 5 anos, o qual integra todas as
situações relativas aos cuidados com a aprendizagem. As
turmas que compõem a Educação Infantil são organizadas
considerando as características peculiares de cada faixa
etária.

consideram as crianças como sujeitos potentes, capazes
de agir e se expressar por meio de múltiplas linguagens,
de comunicar seus desejos e incômodos e de vivenciar
regras e combinados no coletivo. As crianças têm acesso
à cultura, participam de situações de interações com
outras crianças e adultos, brincam, investigam, pesquisam
e refletem sobre temas diversos que as instigam na busca
constante pelo saber. Nesses grupos, há um investimento

CRIANÇAS DE 1 ANO E 2 MESES A 3 ANOS

no desenvolvimento da autonomia. Os alunos cuidam

Consideramos a criança pequena como um ser

de seus pertences e do material que utilizam, conversam

competente, com potencial para se relacionar desde seu

para resolver problemas e aprendem a reconhecer o

nascimento e acreditamos ser essencial estabelecermos

diálogo como forma de expor seu ponto de vista e

com ela uma relação de confiança e colaboração. Nesse

compreender os outros.

INTEGRAM O CURRÍCULO, ALÉM DO
QUE É PREVISTO NA BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR, AULAS COM
PROFESSORES ESPECIALISTAS:

Grupos 1, 2 e 3: Musicalização e Inglês
Grupo 4: Musicalização, Inglês e Artes Visuais
Grupo 5: Educação Física, Música, Dança e Inglês

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS
GRUPO 1: crianças a partir de 1 ano e 2 meses | GRUPO 2: crianças de 2 anos | GRUPO 3: crianças de 3 anos
GRUPO 4: crianças de 4 anos | GRUPO 5: crianças de 5 anos
*Data de corte - 31 de Março

HORÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Manhã: 8h às 12h.

Tarde: 13h30min às 17h30min.

Período Integral: 7h30min às 18h.
(atende crianças dos 2 aos 6 anos de idade), para ambos os turnos — manhã e tarde.
Período Semi-Integral: 10h às 13h30min.
(para os alunos que estudam à tarde) e das 12h às 15h30min (para os alunos que estudam pela manhã)

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO

UNIFORME

É um período de acolhimento necessário para que
a criança se familiarize com esse novo contexto e
espaço. Também é importante para que a família
e a escola se conheçam e estabeleçam um bom
relacionamento.

O uso de uniforme no Parthenon é obrigatório para
todas as séries. Todos os itens são confeccionados em
material moderno e de extrema qualidade, o que garante
o bem-estar dos alunos e a durabilidade do produto. O
uniforme é comercializado na secretaria do Colégio à

Nesse período, as propostas são bem envolventes,
com o intuito de privilegiar o entrosamento entre
as crianças e a criação de um vínculo cada dia mais
afetivo e seguro com as educadoras. No início, um
adulto responsável pode ficar em sala, junto à criança,
e, com o passar dos dias, a insegurança dá lugar à
alegria nas relações compartilhadas.

COMUNICAÇÃO

pronta-entrega.

Pensando na responsabilidade social e na diminuição
do consumo de papel, o Colégio Parthenon realiza a
comunicação com os pais por meio do ClassApp, um
aplicativo que é instalado no celular dos responsáveis
e que mantém instituição e família sempre conectados.
Além disso, também utilizamos a agenda física.
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APC — ATIVIDADES PRÁTICAS DE CAMPO
No decorrer do ano, as crianças participam de atividades,

CANTINA

que podem ser vinculadas aos projetos realizados em sala,

O Colégio Parthenon, em parceria com a empresa

ou de uma saída para ampliação do repertório cultural,

Nova Food, oferece um cardápio de lanches

como visita a museus, exposições e teatros.

cuidadosamente preparado e rico em nutrientes,
pois sabemos da importância de uma alimentação
saudável para as crianças. O cardápio com os itens

ATIVIDADES EXTRAS

do “kit lanche” é enviado semanalmente aos pais

O Colégio Parthenon respeita muito cada fase da vida da

pelo Classapp. O lanche da criança pode também

criança e, na Educação Infantil, oferece treinamentos de

ser trazido de casa com os itens de sua preferência,

Judô e de Ritmos e Movimentos para crianças a partir de 5

respeitando as orientações declaradas no Guia de

anos de idade. Os treinos são realizados semanalmente, na

Convivência.

própria Unidade.

MATERIAL ESCOLAR
A Lista de Materiais necessários para a utilização no decorrer do ano letivo é disponibilizada aos pais a partir de
dezembro no site, na secretaria ou via ClassApp. Também são solicitados livros para o Projeto Roda de Leitura e
Leitura Compartilhada, além dos livros de Inglês e Cadernos de Atividades de Matemática específicos para o Grupo 5.

AVALIAÇÃO

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

A avaliação das crianças é diária e traduzida

O Colégio Parthenon assume a formação de seus professores

pelas professoras em formato de Relatórios

com a mesma seriedade e responsabilidade com que trata a

de

Na

formação de seus alunos. Todos os nossos professores possuem

é

formação acadêmica em nível superior de acordo com a área

entregue aos pais ou responsáveis ao final

em que atuam. Além da formação pessoal de cada um, o

de cada semestre e é composto por fotos,

Colégio investe na formação “na ação”, que significa refletir

relatos dos acontecimentos e o processo de

constantemente sobre as questões do dia a dia. O professor

aprendizagem percorrido pela criança durante

revê a própria prática à luz das principais teorias da educação

todo o semestre.

contemporânea e troca experiências com seus pares.

Acompanhamento

Educação

Infantil,

esse

Individual.
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