
Esta é uma nova etapa da educação básica. Aqui os alunos vão aprender a ser “estu-
dantes”, e os dois grandes eixos da nossa proposta – formação e informação – são 
trabalhos sistematicamente. Numa convivência saudável, eles vão descobrir a diferença 
entre “ser amigo” e “ser colega”. Amizades construídas do nos bancos de escola são 
muito importantes, mas é preciso aprender a trabalhar com qualquer um dos colegas da 
sala, com respeito. Assim se começa a desenvolver  uma cidadania. Acreditamos que o 
erro leve à aprendizagem, para aprender é preciso persistência, sucessivas tentativas, 
motivação e comprometimento para não desistir e já pedir ajuda diante da primeira dificul-
dade.

Projeto Educativo – O currículo

O método de ensino é o que caracteriza cada escola, já que os itens do currículo são comuns em todo país. A Escola Jardim se diferencia 
na forma como ensina como sendo cuidadosa com os procedimentos de estudo, que devem ser bem colocados para os alunos, para que 
eles possam tornar-se autônomos e competentes em seus estudos.
Com relação à formação do aluno, trabalhamos a convivência, levando-os a entender que a sala de aula é essencialmente local de apren-
dizagem que deve ser respeitado, e onde cada um deve cooperar com os colegas e professores, para o bem de todos. Aqui eles começam 
a  trabalhar em duplas e em grupos de estudo,  cuja formação ainda depende da ajuda das professoras, pois eles devem favorecer a 
aprendizagem da  vida em grupo e a aquisição de conhecimentos. Trabalhamos a educação moral desde a Educação Infantil e o projeto 
“Amigos do Zippy” merece menção especial. Desde a fundação da Escola Jardim consideramos o currículo como uma espiral, dentro da 
qual, a cada ano, os conceitos são revistos, sempre de forma mais profunda e complexa. Valorizamos o entendimento e o aprofundamento 
do conhecimento. A memorização é vista como necessária em casos específicos, mas sempre como instrumento de aprendizagem. Produ-
zir algo que será utilizado em seguida faz com que o aluno se sinta envolvido e motivado para trabalhar e aprender. Levamos os alunos a 
perseverar e a refazer seus trabalhos, até que eles cheguem ao seu melhor. Eles devem descobrir que sem esforço o aprendizado é 
mecânico e não se fixa, e que há vários caminhos para se chegar à solução de um mesmo problema.

Programa amigos do Zippy
Esse é um programa de educação emocional que ensina crianças de 2° ano a reconhecer, nomear seus sentimentos e buscar opções e 
maneiras de resolver conflitos, ou seja, desenvolver habilidades que as tornarão mais preparadas para enfrentar problemas e crises, na 
adolescência e mesmo na idade adulta.



Para ajudar os pais a lidarem com as dificuldades do dia a dia de seus filhos, em 
situações de tristeza e raiva, ciúmes, nervosismos, mudanças e perdas, conflitos 
e brigas com os amigos, promovemos um curso “Amigos do Zippy, em casa”, no 
qual os pais aprendem atividades e brincadeiras simples e divertidas para serem 
feitas em família, e que podem ajudar as crianças a serem mais saudáveis 
emocionalmente.

A Família

Estabelecemos com as famílias de nossos alunos um compromisso de parceria, a 
partir do momento que a educação que propomos é a que os pais desejam para 
seus filhos, e que eles aceitam participar dessa proposta e matriculam seus filhos 
na Escola Jardim das Nações. Acreditamos que a educação começa desde o nascimento e o que os primeiros e principais professores 
de nossos alunos são seus pais. Sabemos que sem o apoio dos pais nosso trabalho ficará incompleto e sem as raízes que o possam 
tornar sólido.

As avaliações

O ano letivo no Jardim é dividido em três trimestres. Os pais recebem, a cada trimestre, uma avaliação do desenvolvimento de seus 
filhos. Nossa avaliação, no entanto, começa antes mesmo da proposta das atividades de estudo, acontece durante todo o trabalho do 
aluno, e também ao final de todo o processo. Ela é coerente com nossa metodologia: definimos o que os alunos devem aprender, como 
avaliaremos e, o mais importante, o que eles realmente aprenderam. Usamos vários instrumentos de avaliação, desde provas, cader-
nos, produção de textos, leitura, debates e pesquisas,  até autoavaliação. Quando achamos necessário, chamamos a família para uma 
conversa.

Todo dia, o dia todo

Nosso período complementar é estruturado para receber os alunos de 1 a 10 anos de idade, no período de suas aulas, de acordo com a 
necessidade da família, pois o horário e os dias de frequência são estabelecidos pelos pais. Funcionamos das 7h às 19h, de 2° a 6° 
feira, de acordo com o calendário escolar.
A estadia no Todo Dia inclui refeições: no meio da manhã, lanche; ao meio-dia, almoço; no meio da tarde, lanche; no final da tarde, uma 
sopinha nutritiva. O cardápio é supervisionado pelo nutricionista da escola e,  além de ser nutritivo, nosso objetivo é levar as crianças 
a conhecer, provar e a aceitar diferentes alimentos saudáveis.
As atividades são bastante diversificadas, e estar com crianças de diferentes idades favorece uma convivência sadia.



Bilíngue do Jardim.

Acreditamos que quanto mais cedo a criança tem contato com outra língua, 
com mais facilidade ela adquire fluência e, seguramente, a usará como a 
mesma segurança e sotaque de sua língua-mãe. Crianças com pais de 
nacionalidades diferentes falarão as duas línguas perfeitamente. Por esse 
motivo, com a globalização nos impondo conversar com o mundo, consider-
amos importante começar a familiarizar as crianças com o inglês, a partir 
dos dois anos. Dessa forma, ampliamos sua socialização e sua capacidade 
de comunicar-se, levando-as a conhecer e respeitar outras culturas, tendo 
a possibilidade de difundir a nossa. Recebemos neste segmento crianças 
de 2 anos e meio até o 5° ano Fundamental. O bilíngue funciona das 10h30 
às 13h, para as turmas da tarde, e das 12h às 14h30, para as turmas da 
manhã. Nesses horários está incluído o almoço, refeição que os dois grupos 
fazem juntos. Este é um horário excelente para convívio e aprendizagem, 
em que as conversas fluem, os sabores são discutidos e o inglês é usado 
prioritariamente. Além de estarem adquirindo uma nova língua, os alunos 
são incentivados a apreciar alimentos nutritivos e saudáveis, em refeições 
sempre supervisionadas pela nutricionista da escola.


