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Nossa história
Fundada em 2002 pelo casal Rosana e Gilberto, o nosso principal
pilar é a educação humanizada em um ambiente familiar.
Valorizando a parceria entre escola e família, nós adotamos diversas
ações de aproximação e participação ativa dos pais na vida escolar.
Todos os profissionais envolvidos no acompanhamento de nossos
alunos traduzem às crianças, em cada gesto, a segurança de que
nosso ambiente é uma extensão singular e natural de seus lares.

Nossa proposta pedagógica
Em uma chácara com 14.000m², realizamos nosso projeto
pedagógico permitindo contato com a natureza, estimulando a
aprendizagem, a curiosidade e o cuidado.
O educar significa: Escutar, Cuidar, Interagir, Brincar e Aprender
em situações orientadas por profissionais capacitados,
respeitando a diversidade e a individualidade de cada aluno.
Valorizamos o brincar, os materiais não estruturados, as
diferentes linguagens e a pedagogia de projetos didáticos que são
desenvolvidos todos os anos.

Nossos diferenciais
Além do rico espaço, trazemos para o nosso dia a dia a vivência com o
inglês e a musicalização desde a Educação Infantil.
A partir do Berçário o Colégio proporciona experiências para a criança,
estimulando-o a trabalhar sua autonomia e socioemocional através do
desenvolvimento em todos os seus aspectos: cognitivo, perceptivo,
motor, afetivo e social.
Nos primeiros anos da infância contamos com o apoio da metodologia
Reggio Emilia, com a Teoria das Inteligências Múltiplas e também o
socioconstrutivista.
Além disso, trabalhamos com o apoio do Poliedro Educação, sistema de
ensino inovador e tecnológico, elaborado e construído para
complementar cada fase escolar do aluno, sendo um apoio também para
os educadores trazendo soluções educacionais e diversas formações e
palestras.

Por que matricular seus filhos no Colégio
Conhecer?
Porque integramos o que há de melhor nas Propostas Pedagógicas.
Desenvolvemos a autonomia e o pensamento reflexivo dos
estudantes, estimulamos o potencial de cada criança na sua
individualidade estabelecendo ambientes educacionais seguros e
estimulantes e entendendo o quanto cada ser humano é único e
especial. Compreendemos o papel de cada um no processo
educativo, despertando a curiosidade, a criatividade e o prazer em
aprender. Cultivamos a alegria para colher um futuro melhor.

Proporcione esta vivência para quem você mais ama!

