
A Educação Infantil do Salesiano recebe crianças a partir dos três anos incompletos (sem fraldas). É nesta
fase da vida (0 a 6 anos) que a criança tem seu maior desenvolvimento,  e investir numa educação de
qualidade é essencial para os passos seguintes da vida.
Para fazer isso da melhor forma contamos com:

- Educação para a arte.
- Aulas de Educação Física.
- Aulas-passeio.
- Expressão corporal.
- Atividades lúdicas.
- Salas com internet.
- Desenvolvimento da psicomotricidade.
- A descoberta do mundo das letras e dos números.
- Espiritualidade.
- Educação Ambiental - Espaço Verde.
- Material Didático GIROLHAR.
- Projetos especiais (Festa Junina, Micro-olis, Dia das Mães e dos Pais, Projeto Criança, entre outros).
- Aulas de Inglês 4x por semana, sendo uma aula de Educação Física em Inglês.
- Projeto LEAS - Laboratório de Educação Ambiental do Salesiano (trabalho desenvolvido na área
ambiental do Colégio - Espaço Verde).

O Salesiano é mais do que uma escola. É um mundo de conhecimento e um espaço de convivência!

INGLÊS FIRST STEPS - O First Steps atende crianças a partir de 3 anos da Educação Infantil, oferecendo
aulas 4 vezes por semana com um ensino de qualidade e uma metodologia lúdica, cuidadosamente
desenvolvida por profissionais capacitados e abordagem construtivista. A carga horária estendida e as
aulas de inglês sem o uso da tradução, permitem que o aprendizado aconteça de forma natural, onde 
o(a) aluno(a) vivencia a nova língua através de brincadeiras, jogos, culinária, teatro, músicas, histórias
infantis e atividades manuais. Todos os estágios de desenvolvimento – emocional, intelectual e de
aquisição de um segundo idioma - são estimulados e respeitados. Desta forma, nossos alunos são
estimulados a se comunicar, cantar e brincar em inglês desde a primeira aula e o resultado disso é que
aprendem brincando!

Educação Infantil



A formação integral exige uma ação educativa capaz de proporcionar o desenvolvimento harmônico e
progressivo de todas as dimensões do ser humano, a saber: dimensão psicomotora, intelectual, cognitiva,
socioafetiva, relações interpessoais, ético-social e transcendente. Para proporcionar este desenvolvimento,
o Salesiano oferece:

- Projeto didático pedagógico da RSB - Rede Salesiana Brasil, que prioriza a construção de conceitos,
desenvolvimento de habilidades e competências, com o referencial teórico da BNCC.
- Aulas de campo.
- Práticas desportivas (escolinhas, treinos, festivais desportivos e olimpíadas).
- Cultivo da espiritualidade (oração e celebrações).
- Letramento Digital + Projeto de EducAção Digit@l.
- Projetos temáticos ao longo do ano (datas comemorativas e olimpíadas).

EFAI - Ensino Fundamental Anos Iniciais

- Conselho de Classe Participativo.
- Projeto LEAS- Laboratório de Educação Ambiental do Salesiano (trabalho desenvolvido na área ambiental
do Colégio - Espaço Verde).
- Material Didático Nautas, do 1º ao 5º ano.
- Projeto “Rito de Passagem” do EFAI para o EFAF.
- PROERD para o 5º ano - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (desenvolvido pela
Polícia Militar).
- No 1º ano - Inglês 4x por semana, sendo 2 aulas em sala e 2 aulas na Educação Física.

EFAF - Ensino Fundamental Anos Finais

- Gestão de Grupo para constituição das Comunidades de Aprendizagens.
- Material didático digital Rotas e Plataforma digital da Edebê com ecossistema integrado para acesso a
alunos, professores e pais, a partir do 6º ano.
- Tutoria em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática para os anos finais do EF.
- Simulado no 9 ano.
- Olimpíada de Informática e Matemática a partir do 6º ano.
- Matemática avançada e lógica matemática para os anos finais do EF.
- A partir do 7º ano, o Inglês é dividido em Regular e Conversação.

Ensino Fundamental



Escolinhas 

Contraturno
 

Atividades em período integral para os alunos do turno vespertino

O projeto atende as crianças do Infantil II até o 5º ano do Ensino Fundamental, a partir das 8 horas com
atividades que encerram às 19 horas. As atividades acontecem no Colégio e no Espaço Verde.

A matrícula pode ser feita para todos os dias, ou de 1 a 4 vezes na semana.

O projeto conta com as seguintes atividades especiais:

- Espaço privilegiado para brincar junto à natureza.
- Contação de histórias.
- Acompanhamento para realizar as tarefas escolares.
- Aulas-passeio uma vez ao mês.
- Escolinhas de esporte, teatro e música no final da aula regular.
· Culinária.
· Inglês.
· Artes e Movimento.
· Educação Ambiental e Horta Educativa.
· Recreação.
- Educação Corporal.

As refeições (almoço e lanches) e o transporte para o Espaço Verde e aulas-passeio estão incluídas no
valor do projeto.



A atividade “Tutoria Pedagógica” tem como proposta auxiliar o aluno na organização das rotinas escolares
no horário do contraturno escolar, com o objetivo de desenvolver  habilidades necessárias para que a
aprendizagem se efetive.

A Tutoria Pedagógica acontece todas as tardes, das 13h30 às 17 horas, e é realizada por profissionais da
educação. 

Atividades realizadas:

- Organização do Plano Pessoal de Estudo (PPE), respeitando a rotina diária do aluno com suas 
atividades extras.
- Momento para as tarefas escolares.
- Momento para o estudo, leitura e reescrita.
- Atividades de lazer.
- Revisão de conteúdos, trabalhando a memória de longo prazo.
- Acompanhamento direcionado em grupo (trabalhando em pares), atendendo a demanda do Plano de
Aula dos professores de cada um dos componentes curriculares.

Aprender a se organizar, a gerenciar suas atividades e projetos, faz com que o aluno se responsabilize por
sua aprendizagem, desenvolvendo a autonomia e a autoestima.

Tutoria Pedagógica
 

Organização do Contraturno Escolar para alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos - EFAF

Alimentação Tutoria (opcional)
Inclui almoço e lanche do período vespertino 

2022 ANUIDADENÍVEL
5x na semana (10 parcelas) R$ 489,15 R$ 4.891,48

R$ 311,28 R$ 3.112,76

R$ 222,34 R$ 2.223,40

3x na semana (10 parcelas)

2x na semana (10 parcelas)


