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Muito obrigado por fazer parte da nossa história! 
 
Estamos em festa! Em 2017 comemoraremos 20 anos de história, comprometimento, transformação e 

referência em educação na Grande Florianópolis.  
 

E ainda, conforme o resultado divulgado pelo INEP, em 04/10/2016, nossa 4ª turma de Terceirão, que se formou 
em 2015, ficou em 1º lugar no ENEM 2015 - categoria escolas de 1 a 30 educandos -, entre os colégios da Região 
Continental de Florianópolis e de São José. Nossa média ficou muito próxima a de colégios das categorias acima de 
31 educandos e que possuem Ensino Médio há mais de 20 anos, na mesma região.  

 

Reconhecemos, mais uma vez, a parceria e o incentivo dos senhores, nos possibilitando dizer que, aqui, quem 
elogia o trabalho do Colégio é o próprio cliente, o que pode ser comprovado pelos numerosos registros positivos no 
nosso blog Falam os Pais. Nosso agradecimento a todos(as), em especial às famílias que estão conosco desde 1997.  
 

Aproveitamos as alegrias desse momento para socializar excelentes novidades para 2017: 
 

 
 
 

 

NOVAS INSTALAÇÕES 
Toda a Educação Infantil em um espaço exclusivo, humanizado e adequado à faixa etária. 
 

PARQUES: 
 Playground Baby – para 1 e 2 anos  
 Playground Kids – para 3 a 5 anos  
 Indoor Playground – para dias frios e chuvosos 
  
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO GALERIA  
Espaço projetado para lanche, almoço e jantar, integrado com o Espaço Galeria destinado para as exposições de 
trabalhos das crianças.  
 

ATELIÊ DE ARTE  
Espaço para aulas semanais de Arte, com atelierista exclusiva. 
 

E AINDA: 
 Quadra infantil coberta; 
 Paisagismo e horta vertical;  
 Espaço relax – para soninho, com recursos audiovisuais interativos;  
 Novas salas de aulas – padronizadas, favorecendo interação, autonomia e aplicação da metodologia;  
 Estúdio de Música e Dança – novo espaço; 
 Espaço Literário – já conta com novo mobiliário e terá ampliação do acervo; 
 Laboratório de Culinária – ampliado e revitalizado. 
  
PROJETO “VEM COMER BEM” – Agora com Culinária integrada (participação das crianças, do preparo ao servir à 
mesa), supervisão nutricional, alimentação saudável e coletiva.  
O lanche matutino e vespertino, para crianças do Infantil 1 ao 5, será coletivo e contratado diretamente junto à 
Cantina Escolar. No cardápio, que será encaminhado para casa mensalmente, serão oferecidos, por exemplo, suco 
natural, água, sanduíche, bolo e biscoito, além de duas opções de frutas. Caso a família opte em trazer o lanche de 
casa, o mesmo deverá seguir rigorosamente a sugestão do dia.  
Visando a saúde das crianças, todo planejamento e preparo dos lanches terá supervisão de nutricionista.  
 
 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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ATIVIDADES DIFERENCIADAS, NO HORÁRIO CURRICULAR E SEM CUSTO EXTRA 
NA MENSALIDADE: 
 Ensino Bilíngue (Inglês com imersão parcial) 
 Iniciação à Dança e ao Desporto 
 Literatura Infantil 
 Música 
 Culinária  

 
ENSINO BILÍNGUE DE INGLÊS  (com Imersão parcial)  
Proposta interdisciplinar, contextualizada nos projetos de cada turma. Duas aulas semanais com a teacher e fixação 
diária dos conteúdos com a educadora regente, que também utilizará músicas e vídeos. A criança é alfabetizada na 
língua materna e recebe parte dos conteúdos escolares por meio da língua inglesa, tendo a oportunidade de um 
tempo maior de contato com o idioma do que se estivesse em um curso particular de língua estrangeira. 

 
ATENDIMENTO DAS TURMAS  
 Meio período – Matutino e Vespertino  
 Período estendido – Matutino: das 07h às 14h. Vespertino: das 11h30min às 18h30min  
 Período integral – Das 8h às 18h  

 
COLÔNIA DE FÉRIAS 
Recreação temática com educadoras assistentes, nos meses de julho e dezembro, com custo extra.  

 
AGENDA DIGITAL ClipEscola 
Os comunicados, textos, fotos e vídeos serão encaminhados para o smartphone dos pais. Substitui a agenda escolar, 
significando exclusão do custo da agenda escolar para os pais e menos peso na mochila das crianças.                             

  
MÉTODO DE ENSINO  
Inspiração na Abordagem Reggio Emilia – Itália, Concepção Interacionista e contribuições da Neurociência. 
 
 

 
 
 

 

 
ESTRUTURA FÍSICA: 
 Estúdio de Música e Dança – novo espaço;  
 Espaço Literário – já conta com novo mobiliário e terá ampliação do acervo; 
 Biblioteca – revitalizada, com ampliação do acervo; 
 Laboratório de Culinária – ampliado e revitalizado; 
 Novo espaço deck; 
 Revitalização do parque; 
 Sala Multimídia – novo espaço; 
 Wi-Fi com Internet fibra óptica. 

 
PLATAFORMA STUDOS – 9º Ano ao Terceirão: 
Plataforma focada na melhoria do desempenho do educando. Aprimora o acompanhamento por parte dos 
educadores e Coordenação, sendo totalmente adaptável aos conteúdos trabalhados pelo Colégio. Favorece o 
estudo em qualquer lugar em que o educando esteja e contempla simulados com milhares de questões do ENEM e 
vestibulares. Pode ser acessada pelo smartphone ou computador. 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
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AVANÇOS NO ENSINO BILÍNGUE DE INGLÊS  
Será aplicado, gradativamente, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a partir do 6º Ano de 2017, cuja turma 
passará a ter três aulas semanais de Inglês dentro do horário curricular.  
No Ensino Médio todas as turmas terão a carga horária dobrada no Ensino Bilíngue de Inglês. Serão quatro aulas 
semanais, sendo três aulas no horário curricular e mais uma aula optativa de imersão no idioma, no período da 
tarde, que terá a integração das turmas da 1ª Série ao Terceirão. 
 
 
NOVO MATERIAL DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Os novos livros de Inglês e de Espanhol foram criados por autores nativos nos respectivos idiomas e pensados 
especialmente para a aprendizagem no Brasil, promovendo o ensino da língua estrangeira numa perspectiva 
interdisciplinar. 
Essas novas coleções enriquecem o olhar do educando em relação à cultura e aos costumes dos povos falantes do 
idioma e também favorecem o desenvolvimento da compreensão auditiva, da leitura, da fala e da produção escrita, 
além de estimularem a formação do senso crítico, da solidariedade, da cooperação, a convivência sadia, a 
cidadania, a ética e o respeito. 
 
Os custos dos livros de Inglês e de Espanhol serão bem mais acessíveis do que em 2016, e estarão inclusos no 
pacote do material de cada turma, exceto o de Espanhol para o Ensino Médio (disciplina opcional), que será 
adquirido à parte, cujo custo será em torno de R$100,00. 

 
Material de Espanhol por turma: 
– 6º Ano – Continuará com uma aula semanal de Espanhol, com utilização do novo material que acompanhará o 
pacote da FTD. 
– 7º ao 9º Ano – Serão mantidas as duas aulas de Espanhol, com a utilização dos livros da Edelvives, Coleção 
Acentos del Español.   
OBS.: Conforme previsto, as turmas de 7ºs e 8ºs Anos 2017 terminarão, no decorrer do primeiro semestre, o 
material da Excellet Global iniciado em 2016. 

 
Material de Inglês por turma:  
– 6º Ano – Implantação gradativa da Coleção da StandFor - Quality in English Education, com três aulas semanais 
(segue informativo anexo). 
– 7º ao 9º Ano – Será dada a sequência com a coleção FTD utilizada em 2016. 
– Ensino Médio – Coleção da StandFor - Quality in English Education (segue informativo anexo). 
 
 

Na certeza de que nossas novidades farão a diferença, seguimos fiéis ao compromisso de entregar 
educação de qualidade, sempre, favorecendo a formação de cidadãos críticos, criativos, éticos, participativos, 
solidários e transformadores, que contribuam para um mundo melhor. 

 

Continuaremos contando com a preciosa parceria de todos(as), em 2017! 

 
                                                                                                                             A Direção 
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