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A Escola Recanto iniciou suas atividades em 1992, oferecendo uma educação de
qualidade mas principalmente uma formação humana, contendo todos os preceitos
morais e educacionais que a Escola Recanto sempre se preocupou em disseminar.
Ao longo dos anos foi aperfeiçoando seu PPI (Projeto Político Institucional),
considerando que um espaço de educação deve ser pensante e inacabado.
PENSANTE porque precisamos alinhar a nossa proposta às exigências de um
mundo
próximo
e
tecnológico.
INACABADO porque enquanto “aprendentes”, nos renovamos, nos
aperfeiçoamos neste espaço privilegiado para pensar.

NOSSA MISSÃO
Formar cidadãos críticos, éticos e autônomos numa relação dialética entre
tecnologia e humanismo, para exercerem, de forma coerente, seus direitos e deveres,
assumindo-se enquanto sujeitos sociais e históricos.

NOSSA VISÃO DE FUTURO
A Escola Recanto desenvolve seu trabalho para ser um referencial de qualidade no
cenário educacional, através de uma pedagogia crítico – transformadora, capaz de formar
homens autônomos para a vida em sociedade, dentro dos princípios ético-morais de
solidariedade e respeito, convivendo com os avanços tecnológicos, sem perder a dimensão
do humano.

QUALIDADE DE ENSINO E TECNOLOGIA

Plataforma Digital COC
A utilização da tecnologia através da plataforma digital aprimora o trabalho desenvolvido
em sala de aula, criando experiências de aprendizado mais ricas e duradouras.
O COC Play permite a criação, agendamento e controle de tarefas de forma criativa e
eficaz.
A Tecnologia se incorpora, definitivamente, à sala de aula, através do pensamento.

No COC Play os alunos podem acessar
ambientes exclusivos e personalizados para seu ano
letivo, além de conteúdos lúdicos de apoio ao material
didático, como vídeos de resolução de exercícios e
conteúdos exclusivos, como vídeoaulas, materiais de
apoio e artigos jornalísticos.
- Livro Eletrônico: Os livros das coleções são
digitalizados e disponibilizados no portal, permitindo o
estudo no computador.
- Participação da família: No COC Play, para melhor
acompanhamento da vida escolar dos filhos, os pais

têm acesso aos conteúdos disponibilizados aos
alunos. Com uso de senhas próprias, os
responsáveis podem acessar tais conteúdos e
outros ambientes, além de informações
personalizadas.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Educação Infantil pauta seu planejamento em sequências Didáticas, garantindo que
as sete áreas do conhecimento sejam contempladas semanalmente:
- Natureza e Sociedade
- Identidade e autonomia
- Linguagem oral e escrita

- Raciocínio lógico-matemático
- Artes Visuais

DIFERENCIAIS CURRICULARES

História Contada
Trazendo o mundo de fantasias tão
importante para o desenvolvimento da
criatividade de nossos alunos, a professora
reúne a classe para juntos desfrutarem desse
momento de tanto prazer. Formação de
valores é apenas uma parte de benefícios que
os contos trazem para nossos alunos.

Grandes Mestres/ Exposição
dos Pequenos Artistas
Com o Objetivo de conhecer nossos
grandes mestres da pintura, buscamos
incentivar que nossos alunos estabeleçam um
contato mais direto com as dimensões da arte,
pois a criança com seus traços, suas pinturas e
criações transmite pensamentos, desenvolve o
olhar e se comunica com o mundo que a
cerca.

- Movimento
- Música

Aquarela
O objetivo desse trabalho é estimular
a imaginação e a criatividade do aluno através
de misturas de cores e formatos diversos que
a técnica artística oferece.

Imaginação do Eu
Durante a infância a criança
desenvolve de maneira acentuada o seu
conceito a respeito da imagem corporal.
Através do projeto “Imaginação do Eu”, é
possível acompanhar através de desenhos
mensais o desenvolvimento da percepção de
corpo que as crianças fazem de si mesmas ao
longo dos meses, concretizando assim, um
melhor atendimento da sua identidade
corporal.

Filosofia

DIFERENCIAIS CURRICULARES

A partir do Jardim I, é um instrumento
motivador para a participação em temas que
desenvolvem habilidade de “pensar”. Criando
condições para que o aluno desenvolva-se
como cidadão criativo, dialógico e
participativo. As aulas de Filosofia têm o
objetivo de levar os alunos a exercitarem a
reflexão crítica, com atitudes de investigação e
questionamento. Com saber no estudo de
temas ligados à “cidadania”, as atividades
promovem a aquisição das “virtudes”
essenciais para um bom relacionamento com
o outro e com o meio ambiente.

Educação ao Trânsito
Com a educação é possível transformar
comportamentos e potencializar o desenvolvimento
de valores e atitudes, construindo um trânsito mais
humano e cidadão. Conscientizamos os alunos sobre
as leis de trânsito, alertando-os sobre os perigos que
nele ocorrem e, sobre tudo, como devemos nos
comportar e respeitar as leis para a nossa segurança
e a dos outros.

Música
A musicalização para crianças oferece o
desenvolvimento da sensibilidade, da
criatividade, do senso rítmico, do prazer de
ouvir música, da imaginação, da memória,
concentração, atenção, do respeito ao
próximo e também contribui para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação.

Inglês (3 vezes na semana)
Temos como objetivo desenvolver competências
comunicativas por meio de estratégias orientadas a
produção e a compreensão oral da Língua Inglesa.
Através do Sistema de Ensino Cambridge essas
estratégias tornam-se eficazes e em nível avançado
da língua.

Horta na Escola
Temos como objetivo conscientizar os alunos
sobre a importância da alimentação saudável.
Plantar e colher incentiva o consumo de alimentos
naturais, além de criarmos um ambiente de
integração propiciando
ao aluno a capacidade de trabalhar em equipe.

Projetos Jardim

I

- Expressão Corporal – Com o objetivo de incentivar
que nossos alunos tenham contato com diversos personagens
de livros infantis promovemos através de linguagem teatral,
que dramatizem as histórias contadas.

- Projeto Água – Através do amigo

“Gotinha” apresentamos
uma visão ampla dos inúmeros problemas que o mundo atual vem
enfrentando com relação a falta de água e que a mesma não deve
ser desperdiçada nem poluída.

- Leitura de Imagem – O principal objetivo da roda de leitura
é fazer com que o aluno “divirta-se” estimulando sua imaginação.
Durante a leitura, a criança estimula o pensamento independente,
desenvolve o raciocínio lógico e a criatividade.

- É lendo que ficamos sabendo – Este projeto busca
aguçar a curiosidade dos alunos oferecendo temas diversos para
pesquisa em sala de aula.

Projetos Jardim

II

- Canções de A a Z – Esse projeto tem o objetivo
de levar as crianças a identificarem as letras e o som
das mesmas de maneira lúdica e divertida, trabalhando
com a musicalização e ritmo.

- De onde vem – Nesses momentos os alunos descobrem
todo o processo que os produtos, que eles utilizam no dia-a-dia,
passam desde a sua extração até o seu uso final.
É o momento de muitas descobertas e exploração.

- É lendo que ficamos sabendo – Trabalhar com assuntos
instigantes, nos quais as crianças descobrem curiosidades e informações
a respeito dos temas e posteriormente registram com desenhos o que
observaram, ouviram e entenderam dos mesmos.

Projetos Jardim

III

- Os dinossauros – Pequenos e grandes, pacatos e ferozes,

herbívoros e carnívoros, esse projeto tem presença marcante no
imaginário infantil, esses seres pré-históricos despertam muita
curiosidade sobre sua existência e também sobre seu desaparecimento.

Projetos 1º

Ano

- Sistema Solar – O objetivo deste projeto é conhecer

o Sistema Solar e seus respectivos componentes, reconhecer
que o sol é uma estrela e a lua o satélite da terra identificando
os planetas do nosso sistema solar.

ENSINO FUNDAMENTAL

Arte
Expressão que articula emoção,
sensibilidade, reflexão e produção do fazer
artístico.

Inglês
Língua de grande influência na nossa cultura,
é a mais utilizada na comunicação. Optamos por
intensificar o Inglês do 1º ao 5º ano com aulas 3
vezes na semana.

DIFERENCIAIS
CURRICULARES

Educação Física
Além do desenvolvimento de certas
habilidades e destrezas, capacita o aluno a
refletir sobre suas possibilidades corporais e
exercê-las com autonomia.

OBA
Olimpíada Brasileira de Astronomia. Tratase de um evento nacional, realizados nas escolas
brasileiras cadastradas com participação dos
alunos. Seu objetivo é difundir o conhecimento
astronômico e fomentar o interesse por Ciências
afins. Todos recebem certificado de participação.

Música
Forma de expressão que desenvolve
concentração, socialização, disciplina, respeito
mútuo, fazendo com que vejamos melhor “o
outro mundo, a outra pessoa.”

Festival de Literatura e Poesia
O projeto “Trabalhando com Poesias” tem
como objetivo geral fazer desabrochar nos
alunos suas habilidades, suas aptidões e sua
admiração pela leitura, despertando assim a
vontade de se tornarem jovens escritores.

Feira do Conhecimento
A ciência brota do profundo desejo de
entender o mundo. Aproximar as crianças desta
sublime virtude é desenvolver o espírito
científico.

Projeto Cambridge
Desenvolvemos através de estratégias
orientadas competências comunicativas,
produção e compreensão da Língua Inglesa.

Olimpíada

Olimpíada Solidária

Nosso objetivo é envolver toda escola
demonstrando a importância da prática esportiva,
buscando a interação social, o respeito ao próximo
e o desenvolvimento da cidadania.

Com o objetivo de transpor os muros da escola e incentivar
os nossos alunos a levarem conforto e consolo aos menos
favorecidos a Escola Recanto inicia a semana das olimpíadas
Com a Campanha Ação Solidária.

Projeto Super Cientista
A influência da ciência em nossas vidas e a rapidez com
que surgem as inovações nesse campo despertam grande
interesse de nossos alunos.

- Baile de Carnaval
- Festa da Páscoa
- Festa da Família (apresentação do Coral Recanto)
- Festa Junina
- Festa das Crianças
- Auto de natal (apresentação do Coral Recanto)
- Cerimônia de Encerramento do Ano Letivo
- Formatura 1º e 5º Ano
- Visitação de Tribo Indígena, Soldados, Feira do Livro.
* Projeto Vivenciando
Educação Infantil






Exposição dos Pequenos Artistas (Mostra de Artes)









Filosofia

Feira do Livro
Feira do Conhecimento
Olimpíada Solidária

Olimpíada
Dentro da grade de horários:
Inglês (3x por semana)
Música
Educação Física
Arte
História Contada
Informática

Ensino Fundamental









Feira do Livro
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA
Olimpíada
Olimpíada Solidária
Feira do conhecimento
Festival de Literatura e Poesias
Prova Cambridge
Projeto Super Cientista

DIFERENCIAIS CURRICULARES

ACONTECE NA ESCOLA

PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS TURMAS
Jardim I











História Contada
Expressão Corporal
Projeto Identidade
Projeto Água
Leitura de Imagem
Aquarela
É lendo que ficamos sabendo
Grandes Mestres
Imaginação do Eu

Jardim II










Canções de A a Z
De onde vem?
Leitura de Imagem
Aquarela
É lendo que ficamos sabendo
Grandes Mestres
Imaginação do Eu
Filosofia

Filosofia

Jardim III







História Contada

História Contada
Projeto Dinossauros
Aquarela
Grandes Mestres
Imaginação do Eu
Filosofia

1º Ano







História Contada
Projeto Sistema Solar
Aquarela
Grandes Mestres
Imaginação do Eu
Filosofia

