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 O compromisso da Escola são José com a 
educação é um aprendizado que chega aos 60 anos. 
Nossa Escola  tem por obje�vo garan�r segurança e 
os serviços educacionais procurados pelas famílias, 
bem como o apropriado e almejado crescimento dos 
nossos alunos, sendo eles os protagonistas do seu 
aprendizado, pois uma criança preparada para o 
futuro é um agente da transformação de uma 
sociedade melhor.

 A transição da Educação Infan�l para o Ensino 
Fundamental é cheia de novidades e descobertas. No 
entanto nem sempre é fácil, e a união entre a família e 
a Escola é fundamental nesse processo de adaptação.

 Para suavizar esse processo e integrar os 
alunos e famílias à nova realidade, a Escola São José 
desenvolve a�vidades de adaptação das crianças e de 
suas famílias. Os pequenos são inseridos aos poucos 
nos ambientes e contextos do 1º ano do Ensino 

Fundamental de forma lúdica. Prezada Família!

 A relação entre as crianças e seus pais têm 
uma grande influência no desenvolvimento da 
criança, para que ela desenvolva suas habilidades da 
melhor maneira. As habilidades o�mizadas e o 
comportamento parental influenciam posi�vamente 
n a  a u t o e s � m a ,  n o  s u c e s s o  e s c o l a r,  n o 
desenvolvimento cogni�vo e no comportamento da 
criança.

 Nosso modo de trabalho gera experiências 
socializadoras significa�vas, que perpassam as 
diferentes linguagens em diferentes dimensões da 
formação  integra l ,  acadêmica ,  cu l tura l  e 
socioemocional de nossos alunos.
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Apresentação



Na mochila, o brinquedo de casa ainda poderá entrar em alguns 
dias, mas dividirá espaço com os livros e cadernos. As 
responsabilidades, aos poucos, também vão crescer: haverá tarefa 
de casa, a�vidades que envolvam à família e avaliações. Todas essas 
mudanças, porém, não devem ser encaradas como um problema. 
Elas fazem parte da evolução natural e saudável da vida da criança. 

Ao iniciar o Ensino Fundamental, seu filho irá passar por uma série 
de mudanças no seu co�diano. Também a sua família precisará se 
adaptar à nova ro�na. É natural que nesse momento apareçam 
também algumas dúvidas sobre como ele se sairá nesse novo 
momento de sua vida de estudante. As brincadeiras ainda terão seu 
espaço, mas seu tempo será diminuído enquanto a hora de estudar 
ganhará mais importância. 

Transição

A construção de jogos e materiais lúdicos inserem o 
aluno no universo das letras
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 No espaço escolar, o lúdico é o veículo para 
o desenvolvimento. É brincando também que a 
criança aprende a respeitar regras, a ampliar o seu 
relacionamento social, a respeitar a si mesma e ao 
outro.

 O 1º Ano do Ensino Fundamental de 9 anos 
tem como obje�vo principal garan�r que os alunos 
se apropriem da cultura escrita e matemá�ca, 
através da formulação e da reformulação de 
hipóteses, dentro de um processo de alfabe�zação 
e letramento.

 Por meio da ludicidade, do aprender-
brincando, a criança começa a expressar-se com 
maior facilidade. Descobre que é possível ouvir, 
respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua 
liderança e compar�lhando seus pensamentos e 
v o n t a d e s .  Po r t a n t o ,  a  c r i a n ç a  t e n d o  a 
oportunidade de brincar estará mais preparada 
emocionalmente para controlar suas a�tudes e 

emoções dentro do contexto social, obtendo assim 
melhores resultados gerais no desenvolver de sua 
vida.

 O 1º ano da Escola São José assegura o 
estudo das diversas formas de expressão mediante 
a promoção de jogos e brincadeiras adequadas à 
faixa etária, criando espaço para que a oralidade 
seja a  tônica do trabalho didá�co a ser 
desenvolvido. Busca o desenvolvimento das 
múl�plas formas de comunicação, de expressão, 
de criação e de movimento para a compreensão do 
ambiente natural e social.

 Além disso, a alfabe�zação, vista como uma 
questão mais ampla, indica que o aluno está 
aprendendo, não apenas os signos alfabé�cos, mas 
também fazendo uma leitura da vida, da ciência, da 
sociedade e de valores.
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Proposta de Trabalho
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· Programa O LÍDER EM MIM 

· Escola São José pela Valorização da Vida

· Emoções e Sen�mentos;

· Diversidade Cultural e Étnica;

· Acelera Alfabe�zação;

· Alimentação Saudável;

· Atuando e Brincando;

· Projeto Educacional de Incen�vo à Leitura;

· Feira de Iniciação Cien�fica-FIC;
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Projetos Interdisciplinares

O incentivo ao pensamento investigativo e analítico desde o começo da vida 
escolar desperta no aluno a curiosidade e o interesse pelo trabalho escolar.

A integração entre as múl�plas disciplinas permite uma abordagem mais rica e que favorece o desenvolvimento 
acelerados do conhecimento. Estes são alguns dos projetos interdisciplinares realizados no 1º ano:
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  A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) propõe 
as competências e habilidades a serem desenvolvidas 
pelos alunos. Mais do que uma lista de conteúdos, ela 
concebe o aluno como sujeito crí�co, cidadão que precisa 
exercer a cidadania de forma a�va e plena, interagindo 
com seus pares e fazendo a diferença. 

 A Escola São José assegura as habilidades e 
competências dentro de cada área do conhecimento que 
precisam ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica. 
Obje�va-se o desenvolvimento integral do aluno, capaz de 
agir de forma autônoma, comunicar seus conhecimentos, 
suas opiniões e produzir novos conhecimentos. 

 Desenvolver uma competência é saber mobilizar 
recursos próprios com a finalidade de solucionar 
problemas e agir de modo eficaz em diferentes situações. 
Já a habilidade é mais prá�ca. Desenvolver determinada 
habilidade significa tornar-se capaz “saber fazer” algo.
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Habilidades e Competências

A Proposta Pedagógica da Escola São José assegura
o desenvolvimento das 10 competências da BNCC.



Por que um programa de educação socioemocional é importante para seu o seu filho?

A intenção da formação socioemocional no currículo escolar é levar à transformação 
comportamental. Essa transformação envolve rever ações e modos de pensar, preparando 
crianças e adolescentes para o desafio das mudanças constantes que acontecem no mundo de 
hoje.

Ao trabalhar tanto o desenvolvimento cogni�vo quanto o socioemocional, nossa Escola está 
formando um ser humano capaz de fazer suas próprias escolhas no futuro, com autonomia, 
autoes�ma e autoconhecimento. Isto é ser um Líder. É a formação socioemocional que prepara os 
estudantes para que tenham as principais competências do século 21.

Por isso, a Escola São José assegura o trabalho das habilidades socioemocionais, para que nossos 
alunos sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento, desenvolvendo líderes preparados 
para a vida!
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Educação Socioemocional



 Os livros didá�cos trazem propostas diversificadas, que desenvolvem a autonomia do aluno 
e cons�tuem potentes situações de aprendizagem, nas quais o aluno é convidado a refle�r; a 
colocar em jogo aquilo que sabe, para descobrir o que não sabe; e u�lizar seus recursos cogni�vos 
e conhecimentos para solucionar situações-problema (sempre ar�culadas às prá�cas do aluno).

 Trata-se de uma coleção clássica no meio educacional, mantém-se atualizada, 
acompanhando as mudanças propostas nos documentos curriculares oficiais, equilibra 
caracterís�cas de tradição e inovação, tendo sempre a aprendizagem do aluno como obje�vo 
central.

 A Coleção Marcha Criança adotada no Ensino Fundamental está alinhada à  proposta de 
alfabe�zação da Base Nacional Curricular Comum, que envolve necessariamente uma ampla 
variedade de situações comunica�vas, nas quatro prá�cas  de linguagem mais difundidas: 
leitura/escuta; escrita/análise linguís�ca e semió�ca; produção de textos e oralidade. Aprende-se 
a ler lendo; a escrever, escrevendo; e a conhecer e respeitar a estrutura de funcionamento da 
língua, bem como suas convenções ortográficas e grama�cais a par�r da análise e reflexão sobre 
estruturas linguís�cas. A Coleção Marcha Criança busca privilegiar  todas essas prá�cas de 
linguagens. 
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Livros Didáticos



Desenvolvimento 
socioemocional

Livros didáticos ricos
e alinhados à BNCC

Proposta Pedagógica
Interdiciplinar

Turno Integral disponível
o ano inteiro

Biblioteca e Informática

Acompanhamento 
Nutricional

Projeto de idiomas: 
Inglês e Espanhol

Atividades Extraclasse

Educação Infantil de
2 a 5 anos

Fundamental Completo
do 1º ao 9º anoSOLICITE O REQUERIMENTO DE

REMATRÍCULA NA SECRETARIA
SOLICITE O REQUERIMENTO DE
REMATRÍCULA NA SECRETARIA
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