Educação Infantil

10 salas
de aula

Equipamento

Multimídia
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•
•

Recepção
1 sala de Música
1 sala Multiuso
1 sala Multitech
1 refeitório
1 Cozinha Experimental
1 minicidade
1 parque Maternal

• 1 parque Infantil
• 3 salas de descanso
• 3 salas para o Programa
Bilíngue e período integral
• Banheiro Maternal
• Banheiros masculino e
feminino Infantil

MINIMATERNAL E MATERNAL

INFANTIL

No Colégio Notre Dame, a Educação Maternal é organizada em três
anos – Minimaternal, Maternal I e Maternal II – e ofertada às crianças
que completam 1 ano de idade até outubro do ano anterior ao
ingresso. Durante todo esse período, a criança irá viver suas primeiras
experiências fora do ambiente familiar e criar as primeiras noções de
espaço social, por meio da convivência com crianças da mesma idade
e com uma referência adulta diferente dos pais: a professora. Esse
processo é feito de forma gradual, com atenção ao tempo de adaptação
de cada criança, de modo que ela se sinta cuidada e segura na escola.
Os conteúdos escolares são focados no desenvolvimento motor, na
sociabilidade, na comunicação, na formação de valores e na percepção
da diversidade do seu contexto de vida.

Na Educação Infantil, a criança irá desenvolver a
percepção das funções da escola. Ela passará a ver esse
ambiente como um espaço onde irá aprender coisas
novas e de maneira diferente, em comparação ao
espaço familiar. Aprenderá que os conteúdos escolares
são organizados em diversas áreas do conhecimento,
com habilidades específicas, mas que se integram por
meio de projetos de trabalho. Nessa fase, são
estimuladas a aquisição de recursos variados de
comunicação, a construção de relacionamentos
baseados na cooperação e no respeito e a convivência
com a diversidade. Inicia-se também a aprendizagem do
idioma Inglês, focado na audição e na oralidade.
Cada classe possui uma professora e uma auxiliar.
Professores especialistas assumem as aulas de Música,
Inglês e Educação Física.
Organizada em dois anos e ofertada para crianças a
partir dos 4 anos de idade, a Educação Infantil apresenta
uma grade curricular composta pelos seguintes campos
de experiências:

Cada turma conta com uma professora responsável, assistida por uma
auxiliar de classe e uma monitora de apoio. O Minimaternal é oferecido
no período da manhã, com o limite de 8 alunos por sala. Já o Maternal
I e II são oferecidos tanto de manhã quanto à tarde e contam com
aulas semanais de Música na grade curricular, desenvolvidas por uma
professora especialista.
A grade curricular do Minimaternal é
composta pelos seguintes campos
de experiências:
• O eu, o outro e o nós
• Corpo, gestos e movimentos
• Traços, sons, cores e formas
• Escuta, fala, pensamento e
imaginação
• Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
Ensino Religioso também integra
a grade curricular do
Minimaternal

A grade curricular do Maternal I e
Maternal II é composta pelos
seguintes campos de experiências:
• O eu, o outro e o nós
• Corpo, gestos e movimentos
• Traços, sons, cores e formas
• Escuta, fala, pensamento e
imaginação
• Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
Ensino Religioso e Música
também integram a grade
curricular do Minimaternal
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•

O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
Ensino Religioso, Música, Educação Física, Inglês e
Jogos de Raciocínio também integram a grade
curricular

Bilíngue e Integral
O aluno pode dar início ao Currículo Bilíngue já no Maternal I,

em relação às habilidades definidas para cada período. Materiais

com uma carga horária semanal de 6 aulas de 45 minutos, que

próprios da escola são utilizados de forma integrada com

acontecem no contraturno em dois dias da semana. Uma aula

materiais consagrados fornecidos por editoras especializadas.

ocorre durante o almoço das crianças, incentivando o uso do

Cada turma conta com uma professora titular e uma auxiliar,

idioma em situações cotidianas, e as outras duas acontecem

além do apoio de monitores externos.

em salas especiais preparadas para esse curso.

Além do Programa Bilíngue, a família também pode optar pelo

As refeições e o sono pós-almoço são realizados em espaços

Período Integral a partir do Maternal I, escolhendo de 2 a 5 dias

especialmente projetados e exclusivamente destinados a

na semana. O aluno matriculado no Integral em dois ou mais dias

esse fim. A grade curricular contempla o estudo de disciplinas

da semana já tem o Bilíngue incluso a partir do Maternal II. Caso

como Ciências, Tecnologia e Formação de Valores, por meio

o Bilíngue não seja uma escolha da família, a criança, nos dias do

do uso do idioma Inglês. A cada trimestre, as famílias recebem

Bilíngue, pode participar das atividades do Integral Opcional com

relatórios de desempenho, medido em níveis de proficiência

uma série próxima.

Cursos
Extracurriculares

SECRETARIA DE EXTRACURRICULARES
(19) 2138-8300 / Ramal 1705
sec@notredamecampinas.net.br

ESPORTES
FUTEBOL PRÉ-MIRIM

JUDÔ

TÊNIS

Infantil 2
(com 5 anos completos)

a partir do infantil 1
(com 4 anos completos)

a partir do Infantil 2
(com 5 anos completos)

BALLET ADULTO

BALLET JÚNIOR

KUNG FU INICIANTE

pais de alunos

a partir do Infantil 1

A partir do Infantil 1

ARTES

AGENDE UMA VISITA
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