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Novidades 2019
Educação Infantil ao 1º ano EFAI
DATA: 31/01/2019
Queridos Pais,
É com grande alegria que compartilhamos com vocês algumas novidades para a Educação Infantil
e 1º ano em 2019!
Como era de conhecimento de alguns pais, até 2018 tivemos como diferencial em uma das aulas
de Educação Física, a aula aquática. Essa aula acontecia apenas em dois períodos do ano, nos quais
a temperatura era quente e adequada para sua execução. Além de não podermos oferecer essa aula
no período considerado frio, alguns outros motivos também eram impeditivos, como por exemplo:
cremes corporais, ‘escapes’ das necessidades fisiológicas e/ou a temperatura da água que por vezes
não atingia a apropriada.
Desde o ano passado, temos pensado em diversas possibilidades que suprissem esse diferencial,
também permitindo aos nossos alunos se desenvolverem em sua totalidade e que ainda pudesse ser
utilizado ao longo de todo o ano letivo. Estudamos muitas opções, sempre buscando o que o mercado
educacional apresentava como cenário inovador e atual, e finalmente elegemos 3 salas muito
interessantes que são:
1. Sala de Psicomotricidade: um espaço voltado para o desenvolvimento das habilidades motoras,
noções espaciais, lateralidade e organização.
2. Mini cidade: nesta proposta, os alunos vivenciarão situações que permitirão desenvolver o raciocínio
lógico, conviver em sociedade, regras do dia a dia, trânsito, ou seja, vivenciar a realidade de forma
significativa.
3. Sala de Aprendizagem Criativa: conceito inovador de aprendizagem.
Baseado em histórias e micromundos, nossos alunos criarão projetos, darão vida e sentido a eles,
utilizando a imaginação e criatividade. A ideia vai ao encontro da nossa proposta pedagógica, que é de
interação e trabalho em grupo, explorando diversos materiais, em um ambiente propício para
aprendizagem significativa e lúdica.
Toda equipe do Colégio Ser está muito feliz com todas essas novidades! Acreditamos que esses
espaços desenvolverão muitas outras habilidades nas crianças, além do desenvolvimento motor, e
ainda estarão disponíveis para uso o ano todo!
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Nossas obras estão a todo vapor! Em breve vocês já poderão conhecer nossas salas e se
encantar com todo o projeto!
As fotos abaixo são ilustrativas, porém dão a noção de como estas salas se apresentarão.
Um grande abraço,
Equipe Colégio Ser
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