
Venha fazer parte
da nossa turma!

As salas de aula estão sempre arejadas com janelas e portas aber-
tas, e o espaço é organizado para que os alunos mantenham
uma distância. Pensando sempre na saúde e bem estar de todos.

SALAS DE AULAS

Ao brincar a criança aprende a 
conhecer, a fazer, a conviver e a ser, 
favorecendo o desenvolvimento da 
autoconfiança, curiosidade, autono-
mia, linguagem do pensamento.

Nas brincadeiras, as crianças desen-
volvem algumas capacidades impor-
tantes, tais como a atenção, a 
imitação, a memória e a imaginação.

BRINCAR E APRENDER
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“O principal objetivo da educação é 
criar pessoas capazes de fazer coisas 
novas e não simplesmente repetir
o que outras gerações fizeram.”

- Jean Piaget -
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Vivências

Jornalzinho

A vida dos pequenos é construída 
pelas experiências que eles vivem na 
infância e é por meio delas que a 
aprendizagem acontece. As principais 
experiências acontecem em casa, com 
a família, e na escola, junto aos seus 
colegas e professores. Para que o 
aprendizado aconteça de maneira 
efetiva, é preciso pensar em uma 
maneira de transformá-lo em um 
processo divertido e dinâmico.
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O contato com os livros, o ato de 
sentir o cheiro, as texturas a interação 
com as histórias auxiliam no desen-
volvimento psicomotor, cognitivo e 
intelectual das crianças.

A leitura também contribui para 
melhorias no vocabulário, na fala e no 
rendimento escolar. Além de estimu-
lar a criatividade, favorecer a aqui-
sição de cultura, melhorar a escrita, 
incentivar a imaginação e estimular 
atitudes éticas.

Para promover o potencial criativo e 
intelectual por meio da construção de 
significados e conhecimentos que 
auxiliem a criança na interação social, 
a leitura é usada como ferramenta do 
ensino lúdico, proporcionando prazer 
e descoberta. 

Ao passo que a leitura assume este 
papel de despertar o interesse e o 
prazer, a criança compreende a rique-
za que as narrativas podem ter. A 
presença de seus personagens e da 
envolvente história que os livros 
podem trazer, constroem uma 
relação de amor e carinho pela leitu-
ra. Assim é o nosso PLED, um mundo 
mágico de leitura! 

PLED – Projeto Leitura
e Escrita Divertida.
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Durante as aulas de culinária, o aluno pode 
ter contato com os ingredientes - sentir, tocar 
- adquirir noção de quantidade e medidas, 
aprender sobre outras culturas e alimentação 
saudável, enriquecer o vocabulário e aper-
feiçoar habilidades sociais e de trabalho em 
equipe. Também desenvolve habilidades 
motoras, melhora a habilidade de organi-
zação, o rendimento escolar, a conscien-
tização sobre desperdício, entre outros. 

Aulas de culinária também contribuem para que 
alunos se familiarizem com as propriedades nutriti-
vas de cada alimento e, consequentemente, para 
que adquiram hábitos nutricionais mais saudáveis. 
Veja cada delícia que preparam:

Alimentação
saudável.

CULINÁRIA 
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Os Cursos Complementar e Intermediário compreendem que a educação deve garantir o desenvolvimento 
dos alunos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir 
como projeto coletivo, compartilhado pelas crianças, famílias, educadores e gestores.

     LEITURA DIVERTIDA
  A leitura propicia aos nossos 
alunos a ampliação do vocabulário 
e do vasto mundo cultural que um 
bom livro pode promover. Além de 
ser prazeroso, o momento da 
contação de histórias incentiva 
desde cedo o gosto pela leitura. A 
cada dia é contada uma história 
diferente, a cada dia voa-se sobre 
as asas da imaginação!

     BRINCADEIRAS
  A brincadeira “livre” promove 
integração da criança com o meio 
permitindo que sinta prazer e 
alegria para crescer, desenvolven-
do assim aspectos afetivos, cogniti-
vos e sociais. 

     HORA DO SONINHO
   A hora do descanso é essencial na rotina 
de uma criança. O sono é importante para a 
aprendizagem, para a regulação da 
emoção e para o fortalecimento do sistema 
imunológico, além de provocar o relaxamen-
to de toda musculatura corporal, contribuin-
do para o crescimento. Nossos pequenos 
têm esse momento diariamente logo após 
o almoço. Acordam renovados, com muita 
disposição para o período das aulas.

Curso Integral
ou Intermediário.

     ESTUDO DIRIGIDO
   A lição de casa é muito importante, 
pois reforça o que foi desenvolvido 
em sala de aula. Com muita atenção, 
nossos pequenos realizam essa 
tarefa. A professora dá o suporte 
necessário para que esse momento 
seja bem agradável e prazeroso.
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     BALLET E HAPKIDO
   O Hapkido e o Ballet trazem diversos 
benefícios para as crianças, proporcionan-
do um desenvolvimento físico, psíquico e 
social de forma integrada: Desenvolvem 
habilidades e capacidades específicas, 
preparam as crianças para uma convivência 
harmônica em seu ambiente social, estimu-
lam o interesse pela competição sadia e 
desenvolvem o educando como um todo. O 
objetivo não é só a preparação técnica dos 
alunos, mas também trabalhar de uma 
forma pedagógica a disciplina, sociabili-
zação, controle muscular, aperfeiçoamento 
do reflexo, desenvolvimento do raciocínio, 
equilíbrio mental, fortalecimento da auto-
confiança e respeito aos colegas. Por meio 
dos métodos lúdicos e criativos que os 
nossos professores especialistas utilizam, 
as crianças aprendem e se divertem ao 
mesmo tempo. As turmas adoram!
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    OFICINAS
 As Oficinas Pedagógicas são estratégias didáticas que permitem uma 
análise da realidade de cada aluno sem a fuga do conteúdo que deve ser 
abordado, além de permitir as trocas de experiências, em que o saber 
não se constitui apenas no resultado final do processo de aprendizagem, 
igualmente presente no processo de construção do conhecimento.
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     DATAS COMEMORATIVAS
    A Educação Infantil deve ser organizada 
pensando na criança como ser social que 
pensa, interage, questiona, explora e 
constrói conhecimentos. Nós do Star Max 
Kids, trabalhamos com as datas comemo-
rativas respeitando o direito da criança em 
conhecer o significado de fatos da nossa 
história, contribuindo assim para a ampli-
ação do seu universo cultural. Sempre de 
forma descontraída, divertida e prazerosa! 

     INFORMÁTICA
   O uso adequado da informática pode possibilitar 
muitos benefícios aos alunos, como habilidades de 
lidar com problemas, habilidades de pesquisa, habi-
lidade para novos pensamentos. Também aumenta 
o intelecto, abre oportunidades, disponibiliza aos 

alunos a possibilidade de obter novas informações e 
conhecer um novo mundo, ter acesso a várias culturas, 
conhecer história de populações antigas e ser novo 
personagem da escrita da sua própria história na sociedade.
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Conheça nossa
estrutura!

• Salas amplas e arejadas;                

• Ambiente aconchegante para leitura
  e atividades direcionadas;                                                    

• Parque externo e interno;                  

• Aulas de Inglês e Educação Física;

• Brinquedoteca;                                   

• Projetos elaborados de acordo
  com cada faixa etária;

• Laboratório de Informática;               

• Ballet e Hapkido sem custo adicional;      

• Quadra;

INFANTIL 2, 3, 4 E 5

(11) 3681-6422 | colegiostarmax.com.br/Kids
Av. Alfredo Sturlini, 66   Bela Vista - Osasco - SP

Nossos Horários:
CURSO COMPLEMENTAR

Almoço incluso

CURSO INTERMEDIÁRIO
Almoço incluso

REGULAR MANHÃ
Infantil 4 e 5

REGULAR TARDE
Infantil 2, 3, 4 e 5

das 6h30 às 19h

6h30 às 14h ou 11h às 19h

das 8h às 12h

das 13h30 às 17h30
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