
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Horário: Manhã: 7h40min às 11h50min 
      Tarde: 13h às 17h10min 
 
Minimaternal - Maternal – Infantil I – Infantil II (para crianças que completam 

respectivamente 2, 3, 4 e 5 anos de idade até 30/junho do ano em curso). 

 Instalações especiais em prédio separado, com chalés exclusivos 

para cada turma, com sala de aula, sala de lanche, banheiro e 

bebedouro; 

 Apoio pedagógico: Sistema Anglo de Ensino, aliado a um material 

elaborado especialmente pela equipe de professoras e 

coordenação; 

 Aulas semanais com professores especializados de Inglês, 

Educação Física, Música e Informática; 

 Parque; 

 Pracinha com tanque de areia; 

 Piscina aquecida; 

 Brinquedoteca; 

 Horta; 

 Passeios pedagógicos e de lazer. 

Alguns projetos trabalhados: 

Ciranda de Livros (Infantil ll ao 1º ano); 

Baú de Leitura (Minimaternal e maternal); 

Folclore; 

Brinquedos e Brincadeiras de “ontem e de hoje”; 

Outono; 

“Fruta é bom e eu gosto”; 

Bichinhos de Jardim; 

História e Poesia; 

A vida e as obras de Monteiro Lobato; 

Sarau Literário Infantil. 

 Atividades extracurriculares: Futsal, Voleibol, Handebol, Teatro, 

Ginástica Rítmica, Natação, Skate, Inglês (CCAA). 



ENSINO FUNDAMENTAL I 

Horário: Manhã: 7h40min às 12h 
              Tarde: 13h às 17h20min 
  
  
 Apoio pedagógico: Sistema Anglo de Ensino, aliado a um material 

elaborado especialmente  pela equipe de professores e coordenação; 

 Aulas semanais com professores especializados de Inglês, Educação Física 

e Informática; 

 Projeto “Jovem Empreendedor” – Primeiros Passos: Parceria SEBRAE/SP  

(2º ao 5º ano) – atividades relacionadas com o desenvolvimento de um 

plano de negócios; 

 Reforço de Língua Portuguesa e Matemática (1º ao 5º ano) durante o ano, 

conforme a necessidade do aluno, no horário intermediário entre os dois 

períodos de aula; 

 Recuperação paralela ao final de cada bimestre para o aluno que não tiver 

atingido a média mínima 6,0 (seis) (2º ao 5º ano); 

 Simulados semestrais (3º ao 5º ano); 

 Simulado para o 2º ano, somente no 2º semestre; 

 Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas para alguns conteúdos (2º ano 

5º ano); 

 Ciranda de livros (1º ao 5º ano): atividades programadas para desenvolver o 

interesse e o prazer pela literatura e promover a imaginação e a 

criatividade; 

 Ciranda de jogos pedagógicos e fichas de leitura (1º ano) complementando 

os conteúdos trabalhados; 

 Feira do Livro: 

(2º ao 5º ano) – apresentação de atividades relacionadas com a leitura de 

livros paradidáticos; (1º ano) – Sarau literário homenageando Vinicius de 

Morais, com a apresentação de poesias e músicas; 

 Provas mensais e bimestrais, além de avaliação do desempenho do aluno 

no dia a dia (2º ao 5º ano). No 1º ano são feitas sondagens bimestrais; 

 Visitas/ Passeios pedagógicos para complementação de alguns conteúdos 

trabalhados; 



 Projetos interdisciplinares aprofundando determinados conteúdos de Anglo, 

em cada série (2º ano 5º); 

 Projetos do 1º ano: Outono; Monteiro Lobato, Folclore, Valorização da Vida; 

 Horta (1º ano): plantio e cuidados relacionados ao cultivo de algumas 

hortaliças/ incentivo a uma alimentação saudável. 

 Atividades extracurriculares: Futsal, Voleibol, Handebol, Teatro, Ginástica 

Rítmica, Natação, Skate, Inglês (CCAA). 

 

 

  



ENSINO FUNDAMENTAL II 

Horário das aulas: 7h40min às 12h10min 

 Apoio pedagógico: Sistema Anglo de Ensino. Quatro apostilas por ano com 

teoria, exercícios de classe, tarefas de casa e atividades complementares. As 

apostilas de Arte, Espanhol e Inglês são anuais; 

  Duas aulas de Educação Física por semana; 

 Aulas com lousa interativa para alguns conteúdos; 

 Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas; 

 Laboratório de informática para a realização de trabalhos e pesquisas;  

 Simulados semestrais obrigatórios: PROVA ANGLO (semelhante à PROVA 

BRASIL, oficial do MEC) e PROVA MULTIDICIPLINAR ANGLO (todas as 

disciplinas); 

 Avaliações bimestrais integradas; 

 Passeios pedagógicos e de lazer; 

 Aulas de Espanhol (6º, 7º, 8º e 9º ano); 

 Um dia da semana com 6 aulas a partir do 6º e 7º ano (início às 6h50min); dois 

dias da semana com 6 aulas a partir do 8º ano e três dias da semana com 6 

aulas para 9º ano; 

 Palestras com especialistas sobre prevenção às drogas, sexualidade e saúde, 

usos seguros da internet e orientação profissional;  

 Projetos interdisciplinares desenvolvidos durante o ano todo, que além de 

promoverem o trabalho em grupo, desenvolvem ações que visam acrescentar 

ao repertório cultural do aluno conceitos relacionado à metodologia científica, ao 

espírito empreendedor, além da postura ética quanto aos problemas 

socioambientais; Exemplos de projetos: Consciência Civil e Direitos Humanos; 

Horta convencional e Hidroponia; Desfile Ecológico (materiais recicláveis ou 

reutilizáveis); Atualidades.  

 Projeto “Leitura”; 

 Aulas de reforço/plantões de dúvida após as aulas regulares; 

 Recuperação paralela ao final de cada bimestre para todos os alunos que não 

atingiram média mínima 6,0 (seis); 

 Atividades extracurriculares: Futsal, Voleibol, Handebol, Teatro, Ginástica 

Rítmica, Natação, Skate, Inglês (CCAA). 

 Registros de ocorrências on-line para um rápido acompanhamento dos pais do 

dia-a-dia do aluno.  

 



ENSINO MÉDIO 

Horário: 6h50min às 13h 

 Sistema Anglo de Ensino; 

  Até 7 aulas por dia; 

 Aulas específicas de interpretação de textos para todas as séries; 

 Aulas de Atualidades ( 3ª série); 

 Projetos interdisciplinares, através de sequências didáticas, 

desenvolvidas durante todo ano; 

 Aulas de Espanhol, Filosofia e Sociologia; 

 Simulados ENEM/ Simulados bimestrais - Anglo; 

 Aulas de reforço e plantões de dúvidas no período da tarde; 

 Lousas interativas em todas as classes; 

 Informações e orientações sobre vestibulares, cursos e universidades, 

através de murais, palestras, visitas  e-mail ; 

 Laboratório de Informática – para realização de trabalhos e pesquisas;  

 Orientação profissional- a proposta é apresentar os caminhos para o 

amadurecimento e competências na vida pessoal e profissional do 

educando para que  possa viver a transição entre a vida escolar e a fase 

adulta de maneira mais sóbria, segura, consciente e feliz;  

 TCC para a 3ºsérie do Ensino Médio. 

 Atividades extracurriculares: Futsal, Voleibol, Handebol, Teatro, Ginástica 

Rítmica, Natação, Skate, Inglês (CCAA). 

 

 


