
Ativa
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ao ar livre



Através do Ativa proporcionamos aos nossos alunos vivências diferenciadas 
possibilitando o desenvolvimento da auto estima, sensibilidade, concentração, respeito 
as habilidades individuais, desenvolvimento motor, interação social e a manutenção de 
uma vida saudável. 



COLÔNIA DE FÉRIAS
As crianças são estimuladas com várias brincadeiras, trabalhando toda a sua imaginação e também com 
jogos que estimulam a paciência e a colaboração. Existem várias opções de atividades na nossa Colônia de 
Férias, oficinas de artes, música, atividades de psicomotricidade, oficinas de culinária, contação de histórias, 
e até teatro. O objetivo principal é acolher as crianças que os pais estão trabalhando durante este período 
garantindo atividades que contribuem com o desenvolvimento psicológico, motor e social em um ambiente 
seguro e de qualidade.

Permitem que o aluno entre em contato com dimensões da realidade que não está nos livros. Durante as 
saídas e viagens pedagógicas os alunos se divertem, porem o foco dessas atividades é desenvolver nos 
estudantes habilidades importantes para a formação integral. Praticam a habilidade de observação, seleção, 
comparação e análise de dados. Além de trabalharem com diferentes formas de registro e interpretação que 
envolvem a leitura, a escrita e diversas maneiras de expressão.

PASSEIOS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS

BRINCADEIRAS ANTIGAS
Resgatar brincadeiras antigas é uma forma de trazer para os dias de hoje as brincadeiras culturalmente 
utilizadas pelas famílias visando uma maior interação entre pais, filhos e avós. Esse resgate das brincadeiras 
de antigamente ajuda crianças a aprenderem a se expressar, lidar com os sentimentos, resolver conflitos e 

respeitar regras e companheiros.

ESPORTES
A prática de esporte deve ser considerada um instrumento pedagógico tão importante quanto outras áreas 
do conhecimento. Isso porque ele é capaz de contribuir, de forma significativa, na formação social e 
intelectual dos estudantes, pois possibilitam experiências práticas que exercitam as habilidades de se 

trabalhar em grupo, e também, habilidades individuais.



NOITE CULTURAL
Oportunidade para os alunos demonstrarem através da dança, música, poesia, o que há de mais íntimo na sua 
essência, utilizando da imaginação, criatividade como meios de vivenciar, participar, expressar, comunicar e 
transformar seus sentimentos.

AULAS DE DANÇA
As aulas de dança acontecem de forma lúdica em que os alunos exploram o seu corpo, ritmo, coordenação 
motora ampla, postura e principalmente a socialização. Através das aulas de dança os alunos também 

realizam ensaios de coreografias para apresentações em eventos escolares.

ESPETÁCULO DE APRESENTAÇÃO E DANÇA
Para encerrarmos o ano letivo, os alunos da educação infantil ensino fundamental realizam belíssimas 
apresentações de danças. É um evento emocionante e surpreendente que proporciona aos alunos e 
famílias a sensibilização para a arte e cultura através da dança e da música.

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO (1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

As aulas de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma através do desenvolvimento 
da sua noção de esquema corporal e da comunicação com o outro. A música trás alegria, relaxa e diverte, 

além de contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor 
e sócioafetivo das crianças.  



Educamos para mudar o mundo.


