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Matrículas

Desenvolvendo
cabeça, corpo

e coração



Fazendo diferente desde 1983.

Somos uma instituição apaixonada por educar 

com qualidade, que forma cidadãos capazes de 

analisar, compreender e intervir na realidade, 

visando ao bem-estar da humanidade, no plano 

pessoal e coletivo. 

Para que isso aconteça, deve se desenvolver a 

criatividade, o espírito crítico, a capacidade para 

análise e síntese, o autoconhecimento, a 

sociabilização, a autonomia e a responsabilidade. 

Formamos assim, seres humanos com atitudes 

para colocar-se a serviço do bem comum, possuir 

espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, dispor-

se a conhecer-se, a desenvolver a capacidade 

afetiva e possuir visão inovadora. 

Fazendo diferente desde 1983.



INOVAÇÃO
PROTAGONISMO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

ACOLHIMENTO

nossos principais pilares
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Parcerias

Escolhemos a dedo todos os nossos 

parceiros, pois nós levamos ao pé da 

letra o fazer parte, estar envolvido, estar 

presente em todos os momentos, 

unindo escola-colaborador-alunos-

família. 



Nosso colégio é uma instituição
associada a UNESCO.

Ser  significa reconhecimento  Escola Associada da UNESCO

internacional ao trabalho do Coléio EAG em promover 

ativamente um mundo mais justo, pacífico, inclusivo e 

sustentável.  Temos responsabilidade de seguir os objetivos de 

uma aprendizagem intercultural, desenvolvimento sustentável, 

cultura de paz e conhecimento do Sistema ONU e dos desafios a 

serem enfrentados.

Nosso colégio é uma instituição
associada a UNESCO.



Em breve realizaremos ainda
mais em nosso novo prédio



))

A Educação Infantil é a primeira etapa do processo da 

Educação Básica, na qual as crianças começam a viver 

suas primeiras experiências fora do núcleo familiar, 

iniciando assim sua inserção na sociedade.

Nesse contexto, temos como objetivo ampliar esse 

universo de experiências, aprendizagens, conhecimentos 

e competências, trabalhando lado a lado com os pais e 

responsáveis na educação das crianças.

Para auxiliar nesse processo, nosso Colégio conta com 

salas ateliês, adaptadas para gerarem diferentes estímulos 

nos pequenos, que são importantes para o 

desenvolvimento da socialização, autonomia, 

imaginação, percepção e comunicação. 
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ALIMENTAÇÃO

De acordo com as medidas da vigilância 
sanitária, passaremos a servir o almoço para 
todos os alunos, já incluso no valor do Integral 
ou Semi. Essas medidas foram tomadas para 
evitar qualquer tipo de transmissão de vírus ou 
bactérias.

SONO

Respeita-se o horário de sono e a 
necessidade de cada criança.

GRUPOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

G1 - 01 ano e 08 meses
G2 - 02 anos completos até 31/03
G3 - 03 anos completos até 31/03
G4 - 04 anos completos até 31/03
G5 - 05 anos completos até 31/03



MUSICALIZAÇÃO

Durante as aulas, se encantam, tentam imitar e responder, 

criando momentos significativos no desenvolvimento 

afetivo e cognitivo, iniciando seu processo de musicalização 

de forma intuitiva. 

ESPAÇO DE ESTÍMULOS EMOCIONAIS E SOCIAIS

Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais ao representar 

um personagem em nossa sala lúdica. Estimula a expressão de 

sentimentos, ajuda a melhorar a autoestima e superar a vergonha.

O que oferecemos?

ESPAÇO DE ESTÍMULOS ÓTICOS

Os espelhos são uma das principais ferramentas dessa sala, já que 

são instrumentos de autoconhecimento, auto retratos sem lápis, 

moldura do nosso íntimo e, para os pequenos, um objeto mágico 

capaz de multiplicar perspectivas e até mesmo a própria existência. 

ESPAÇO DE SISTEMATIZAÇÃO

Lugar em que a parte teórica é sistematizada(feito o registro no

livro didático e demais materiais )após ter sido estimulada 

nos espaços.

O que oferecemos?



PAINEL SENSORIAL MONTESSORI

Trabalhamos o sentido da atenção, memória e

motricidade através das texturas, pinos e encaixes.  

MESA DE LUZ ESTIMULADORA

A mesa de luz para criança é um recurso inspirado 

a pedagogia Reggio Emilia. O contato com a luz 

permite que o mesmo material seja visto de outra

forma, com outra composição e contexto. 

TEATRO DE SOMBRA

Exploramos a luz natural, por meio 

de um território criativo e comunitário.

LOUSA TRANSPARENTE ESTIMULADORA

Instrumento de aprofundamento visual e analítico. 

contrastes, seleção, transparência, sinestesia, 

perspectiva e coordenação motora fina.

CANTINHO DA CALMA

Recurso para que nosso aluno aprenda a se acalmar 

e, assim, possa resolver melhor os conflitos (disciplina 

positiva e restaurativa).

CINEMINHA

Nosso objetivo é estimular a capacidade de escuta e

concentração das crianças. Além de identificar 

personagens, sentimentos, etc.

SALA DIGITAL

A cultura digital é muito importante e está presente

desde a Educação Infantil para nossos alunos. 

ARTE

Desenvolvemos o prazer no fazer artístico, 

expressamos através dos desenhos, manuseamos

diferentes materiais com diversos tamanhos, 

cores e texturas.



INGLÊS (grade curricular a partir do G1)

PSICOMOTRICIDADE

DANÇA

HORTA COMUNITÁRIA

ESPAÇO DO BRINCAR AO AR LIVRE

BRINQUEDÃO 

EAG - CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS 

Estudar um outro idioma é considerado essencial e

não mais uma atividade extra. As crianças têm mais

facilidade em aprender outras línguas, diferentes da

nativa, porque a plasticidade de seus cérebros 

permite que os dois hemisférios sejam usados no 

momento da aula.  Em nosso programa intensivo 

de Inglês, com nosso parceiro PES Language Program,

por meio de aulas diferenciadas com professores

especialistas, materiais didáticos importados e

aulas diárias em contraturno, os alunos adquirem, 

gradualmente, as habilidades de compreensão e

produção oral e escrita, desde os 4 anos. 
*Verifique valores na secretaria.

Atividades extras

+

BALLET

CIRCO

YOGA

FLAUTA

PERÍODO INTEGRAL (até 6ºano) 



Educação socioemocional

A BNCC determina a necessidade de um projeto 

de educação socioemocional. 

Nosso parceiro, a Escola da Inteligência, é um 

programa educacional fundamentada na Teoria 

da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. 

Augusto Cury. A sua metodologia promove, por 

meio da educação das emoções e da inteligência, 

a melhoria dos índices de aprendizagem, 

redução da indisciplina, aprimoramento das 

relações interpessoais e o aumento da 

participação da família na formação integral dos 

alunos. 

Todos os envolvidos - professores, alunos e 

familiares –  são beneficiados com mais qualidade 

de vida e bem-estar psíquico. (A partir do G3).

Educação socioemocional



Psicologia Positiva

Nossos professores estão recebendo formação em 

Psicologia Positiva e em breve, nosso Colégio será

o primeiro Colégio Positivo do Brasil. Sabe o que isso 

significa?

A Psicologia Positiva estimula e incentiva o pleno potencial 

humano e muito embora não foque nos problemas, nos 

prepara a lidar com eles e com as circunstâncias negativas 

da vida como algo a mais e não como um fator limitante.

Durante o curso nossos professores e gestores aprendem a 

concentrar-se nas emoções positivas como a esperança, 

otimismo, gratidão, perdão - que trazem benefícios a curto 

e longo prazo, além de focar nos relacionamentos 

interpessoais. Sobretudo, aprenderão como fluir no trabalho 

e como aplicar isso em sala de aula, potencializando cada 

criança em suas virtudes.

Psicologia Positiva



FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

PLATAFORMA PLAYKIDS

GOOGLE FOR EDUCATION

AGENDA ONLINE 

PAI SEM FILA

EDUXE PLATAFORMA ACADÊMICA

REUNIÕES ONLINE

INTELIGÊNCIA PEDAGÓGICA

ACOMPANHAMENTO COM NEUROCIENTISTA DA EDUCAÇÃO

ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS

FUTURA PRIMEIRA ESCOLA POSITIVA DO BRASIL

CERTIFICADO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

CONCURSOS ANUAIS

ENCONTRO VIRTUAL SEMANAL COM AS FAMÍLIAS

agenda
digital



Vem ser EAG!
Entre em contato com a gente.

Nós do Colégio EAG estamos 

disponíveis para esclarecer 

todas as suas dúvidas.

11 5841-0058

atendimento@colegioeag.com.br

www.colegioeag.com.br

Rua Ocapeguara, 150/184


