
A EDUCAÇÃO INFANTIL NO JARDIM
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Segundo a  resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, a Educação Infantil é a  primeira etapa da Educação Básica  e deve ser  ofereci-
da em creches e pré-escolas,  que  se caracterizam por espaços institucionais  em estabelecimentos educacionais públicos ou privados 
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade. Atendemos a essa primeira fase da educação em salas de Nido, Grupo I e 
Grupo II,  com um currículo preparado para a faixa etária,  considerando os espaços de aprendizagens os materiais e as experiências 
trazidas pelas crianças de seu meio familiar. Acreditamos que as crianças aprendem por modelos e pela convivência com idades próxi-
mas,  fortalecendo vínculos e provocando  avanços que não ocorreriam espontaneamente. Dessa forma, o professor e os colegas de sala 
são parceiros no grupo de trabalho,  estimulando a todos a adquirirem  um nível de compreensão e de habilidades que ainda não domi-
nam . Investimos na formação do professor para que trabalhe o cognitivo, o corpo em movimento  e a convivência dos alunos, acompan-
hando e avaliando o processo de desenvolvimento  e estabelecendo parcerias com as famílias. 

NIDO

Nossa primeira turma, é a entrada na escola!  NIDO (ninho em italiano)  trabalha com profes-
sores e uma equipe preparada para cuidar e educar:  aqui os nossos pequenos alunos   
começam a descobrir-se e a conhecer o mundo.  Os alunos que estão nesse grupo têm até 2 
anos de idade, estão em um ambiente seguro, especialmente preparado para o desenvolvi-
mento  cognitivo,  afetivo, sensorial e motor,  para a aquisição de habilidades com o próprio 
corpo, através do brincar. 

GRUPO I
Nosso Grupo I atende alunos alunos  de 2 e 3 anos. O espaço especialmente 
preparado para recebê-los. Nessa etapa, são desenvolvidas atividades em 
agrupamentos  e explora  o corpo e suas possibilidades, as relações com os 
colegas, o conhecimento de como falar, de  números, de letras,da arte como 
expressão,  o gostar de ouvir histórias, a observação do mundo.Os alunos-
descobrem os sons, os cheiros, os sabores, usando e abusando dos cinco 
sentidos , desenham e escrevem  com lápis, tinta, pincel e mãos. Ouvem e 
cantam em inglês. Exploram o parque e criam diversas aventuras, com o apoio 
e afeto das professoras que cuidam,  observam e incentivam sempre!



GRUPO II 

Os alunos de grupo II, agora com  4 e 5 anos,  trabalham também  em agrupamentos,  
e nesse momento, o espaço de sala de aula se estrutura para diversas atividades,  
que sistematizam as aprendizagens em língua portuguesa e matemática. O parque 
ganha outras dimensões e brinquedos diferentes que visam ao maior controle motor 
: a ponte pênsil,  a escalada de cordas,  a ponte de equilíbrio. Os alunos são incen-
tivados pelas professoras  para  o  caminho da independência ao realizar pequenas 
ações, como ajudar na limpeza da sala,  no preparo dos materiais para as atividades 
e na busca da autonomia de pensar e agir; nossos alunos assumem pequenas 
responsabilidades, cuidando de si e dos seus objetos e ajudando os colegas nas 
situações diárias. Brincam e aprendem, em um clima de confiança e afeto, falam de 
seus sentimentos e conversam para resolver os conflitos do dia a dia. 

A FAMÍLIA

Na Escola Jardim, a família é nossa parceira estando presente em diversas situações, tais como em festas ensinando o que sabe fazer,  
trazendo os avós nos projetos de sala,  lendo para os alunos, assistindo a apresentações, participando de reuniões formativas ( 
palestras, cursos) e informativas sobre o desenvolvimento do filho, entre outras. Acreditamos que essa participação cria vínculos e 
aproxima os pais da proposta pedagógica da escola. 

A AVALIAÇÃO

O processo de avaliação é constante  e se dá através da observação atenta das professoras. O resultado dessas  avaliações é encami-
nhado aos pais, por escrito, de duas a três vezes ( grupo I e nido, grupo II) por ano. Os pais são convidados a participar de reuniões com 
as professoras em plantões de atendimento individual  ou em encontros marcados pela Orientação Educacional. 

 


