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Quem somos?
Há mais de 40 anos estamos aprendendo, a cada dia, que a alma da
criança é um mistério infinito de potencialidades que explodem aos
nossos olhos, pedindo a chance de emergir para a vida. Aprender a respeitar este pequeno ser é respeitar a humanidade e a fé em seu destino.

Escola Girassol.
Mais de 4 décadas em uma
viagem fascinante ao mundo
infinito da aprendizagem.
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O que
queremos?
Queremos nos afinar... buscar uma rede de entendimentos, nos alinhar.
Queremos que suas expectativas sejam as nossas expectativas.
Queremos trabalhar bem, trabalhar com qualidade, apresentar o mundo dos
saberes aos pequenos que nos chegam pelas suas mãos.
Apresentar um convívio social pleno onde as diferenças fazem “a grande diferença”.
Queremos ser e ter um ambiente acolhedor e afetivo.
Vamos nos ajudar vocês como Família e nós como Escola. Vamos ser alicerce
um do outro, formando uma corrente estável, equilibrada e saudável.
Juntos, teremos o grande prazer de mostrar aos nossos meninos e meninas o
mundo com suas várias expressões.

Projeto Político
Pedagógico
O Projeto Político Pedagógico traduz a organização interna e o
contexto coletivo da Escola. Tem como base o pressuposto Socioconstrutivista, Sociointeracionista e Humanista, que norteiam a ação
pedagógica do processo ensino e aprendizagem. Visa um universo
de possibilidades, objetivos e situações que propiciem novas significações no campo da Educação.
Sua proposta centra-se na compreensão, acolhimento e respeito
ao desenvolvimento do educando, na busca de uma aprendizagem
duradoura e numa sociedade solidária.
A Escola Girassol, por mais de 40 anos, vem construindo a sua
identidade através de um trabalho desenvolvido em parceria com
muitos educadores.

Normas para uma
boa convivência
A disciplina escolar, enquanto conjunto de normas de convivência social, deve ajudar
a descobrir e cultivar valores da pessoa e da comunidade.
Toda convivência requer cuidados com a relação. Na Escola, a integração, o respeito e o
sentimento de inclusão são fundamentais para a promoção de um ambiente harmonioso.

Na nossa convivência, são direitos do estudante:
Ter acesso às normas da Escola, aos horários, calendários e programação pedagógica;
Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação ou preferências;
Ser respeitado em suas convicções religiosas;
Ser orientado em suas necessidades;
Ser ouvido em suas queixas, reclamações ou questionamentos;
Participar do processo de recuperação de aprendizagem;
Ter direito à ampla defesa, quando acusado de qualquer falta, assistido por seu responsável;
Tomar conhecimento do seu desempenho através de relatórios e indicadores
da aprendizagem e boletim escolar.

São deveres do estudante:
Comparecer pontualmente às aulas e outras atividades
programadas pelo professor ou pela escola;
Respeitar e tratar com civilidade todos os membros da comunidade escolar;
Colaborar na preservação do patrimônio escolar;
Respeitar a propriedade alheia;
Justificar sua ausência;
Atender aos chamados feitos pela Escola;
Comparecer às aulas devidamente uniformizado, nos dias estabelecidos;
Indenizar os danos a que der causa, tanto para
a Escola, como para os servidores da Escola e colegas;
Respeitar as regras e normas da Escola.
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Aos estudantes que não observarem os seus deveres, serão aplicadas medidas socioeducativas na seguinte ordem:

1. Advertência verbal;
2. Comunicação para casa, solicitando a presença dos pais
para que, juntos, Escola e Família, adotem uma linha de ação;
3. Afastamento temporário do estudante.
4. Afastamento definitivo do estudante.

A aplicação das medidas será de modo gradativo, de acordo com o cunho das falhas
e suas repetições. A Escola, no entanto, reserva-se o direito de aplicar a sanção, de
acordo com a situação, sem observar a ordem acima, se a circunstância exigir.

FARDAMENTO
O fardamento é de uso obrigatório de segunda a quinta-feira, incluindo o de Ed.
Física para o Ensino Fundamental. Com objetivo de desenvolver a autonomia e a
capacidade de escolha do estudante, será opcional o uso da farda às sextas-feiras.
Solicitamos uma atenção especial ao uso de roupas e calçados adequados ao ambiente escolar.

Uniforme Ed. Infantil
G1 e G2 – Short azul bebê, camisa marchan ou com manga.
G3 – Short verde, camisa marchan ou com manga.
G4 – Short amarelo, camisa marchan ou com manga.
G5 – Short azul turquesa, camisa marchan ou com manga.

Uniforme Ensino Fundamental
1o ano ao 5o ano – camisa marchan ou com manga, bermuda jeans, calça jeans e
tênis. Não será permitido o uso de tênis com rodinha.

A bermuda não poderá ser customizada (com rasgões, bordados etc.).
Não será permitido o uso de short jeans.
Informamos que o uso da camisa da gincana será liberado de outubro a dezembro
do ano em curso. O uso só será permitido para as camisas sem customização.

Aulas de Educação Física – Bermuda azul marinho de helanca, camisa e tênis.
As turmas com aula de Educação Física às sextas-feiras será liberado o uso da camisa
do uniforme, mantendo a obrigatoriedade da bermuda e do tênis.

HORÁRIO
Solicitamos atenção para o horário de início e término das aulas. Importante salientar que o cumprimento do horário evitará a interrupção das atividades e desconforto
para as crianças.

HORÁRIO DOS ESTUDANTES
Matutino

Vespertino

Abertura do portão

7h10min

13h

Início das aulas da Ed. Infantil

7h40min

13h30min

Início das aulas do Ens. Fundamental

7h30min

13h30min

Encerramento das aulas da Ed. Infantil

11h55min

17h45min

Encerramento das aulas do Ens. Fundamental

12h05min

18h05min

HORÁRIO PROFESSORES

Matutino

Vespertino

Saída:

Vespertino

7:20min

13:20min

12h15min

18h15min

1o ao 5o Ano

G1, G2, G3
Entrada:

Matutino

7:30min

12:20min

Entrada:

13h20min

18h10min

Saída:

7:30min

12:10min

13h20min

18h

G4, G5
Entrada:
Saída:

No horário de abertura do portão, na Ed. Infantil, os(as) alunos(as) serão recebidos
pelas auxiliares de classe até os horários de chegada do professor.
No Ensino Fundamental, os alunos estarão sob a supervisão das auxiliares de corredor até os horários de chegada do professor.
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As práticas
avaliativas
A prática avaliativa da Escola sustenta-se na visão de
processo contínuo, expresso em três modalidades:
Avaliação inicial ou diagnóstica - através do levantamento de primeiras informações, possibilita a construção do planejamento adequado às necessidades e características dos alunos.
Avaliação formativa - promove uma ação pedagógica mais adequada a cada momento, pois proporciona o acompanhamento das dificuldades e progressos nos processos de ensino e aprendizagem.
Avaliação somativa - constata o alcance ou não dos objetivos e conteúdos propostos a cada etapa, redefinindo metas e ações futuras.
Nessa perspectiva, o processo de avaliação na Escola Girassol acontece de forma
processual, tendo como instrumentos de avaliação:
Na Educação Infantil - a observação e os registros, sendo a sua síntese apresentada
em forma de relatório semestral, contendo aspectos relacionados ao desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social.
No Ensino Fundamental - os arquivos das atividades individuais e/ou coletivas, que
expressam o processo de aprendizagem dos alunos e os registros de acompanhamento realizados pelos professores, sendo a sua síntese apresentada através dos
boletins, dos indicadores de aprendizagem e da auto avaliação do aluno, ao final de
cada uma das 3 unidades.
No boletim escolar - utilizado do 2o ao 5o ano do Ensino Fundamental, a síntese da
avaliação da aprendizagem será expressa através dos seguintes conceitos:

AOT – Aprendizagem ótima – 90% a 100%
AMB – Aprendizagem Muito Boa – 80% a 89%
AS – Aprendizagem Satisfatória – 60% a 69%
AI – Aprendizagem Insuficiente – 0 a 59%

Especificamente no 1o ano do Ensino Fundamental, por tratar-se de período de transição em que se inicia a organização em ciclo, a síntese da avaliação ocorrerá através
dos indicadores de aprendizagem e da autoavaliação do aluno.
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Entendendo
o cotidiano
Para uma melhor convivência da comunidade Girassol, esclarecemos os procedimentos para diversas situações do dia a dia.

Avisos Informativos
Todas as circulares e recados dos grupos 1, 2, 3, 4 e 5 serão enviados por e-mail ou
impressos e expostos nos informativos de porta de cada sala. A partir do 1º ano, além
de e-mails, a agenda do estudante também poderá ser utilizada.

Visitação/Adaptação
Antes de iniciar o Período de Adaptação, o espaço da Escola é reservado para que
as crianças do G1 ao G5 tenham um momento de familiarização com o ambiente e
com a nova professora. São dois dias para as crianças do G1 ao G3 e um dia para as
turmas do G4 ao G5.
Durante esses dias, disponibilizamos as visitas nos horários das 8h às 10h (para o
matutino) e das 13h30min às 15h30min (para o vespertino). As crianças deverão permanecer na Escola acompanhadas pelos responsáveis.
Seguindo esses dias inicia-se um período importante para fortalecer vínculos afetivos das crianças e dos seus familiares com o ambiente escolar: o Período de Adaptação. Essa é a etapa em que os acompanhantes devem incentivar as crianças a explorar o ambiente, a se aproximarem dos profissionais que irão fazer parte da nova
rotina e a participarem das atividades propostas para esse momento.
Os grupos 1, 2 e 3 têm horários específicos que serão divulgados na reunião de pais
que precede o início das aulas. O tempo de adaptação varia de criança para criança
e será combinado e avaliado individualmente.

Aulas de Campo
Para a participação das crianças em qualquer atividade fora da Escola, serão necessários a autorização, devidamente assinada, e o fardamento completo.
Solicitamos atendimento aos prazos estabelecidos para entrega de autorização e
pagamento das aulas de campo, quando necessário.
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Saída dos Estudantes
A criança só sairá da Escola acompanhada pelo responsável ou seu substituto, previamente apresentado à portaria e à professora.

Sem autorização por escrito, nenhuma criança poderá
sair sozinha ou com pessoas não autorizadas.
A saída da criança fora do horário deve ser solicitada por escrito e dirigida,
antecipadamente, ao professor. O portador, ao chegar, deverá encaminhar-se à recepção.

Atos Cívicos
No cumprimento da Lei No 5.700, às segundas-feiras, o Hino Nacional é executado na
Escola. Em datas cívicas, realiza-se também o hasteamento e arriamento da Bandeira.
Nesse momento todos devem parar e assumir uma postura cívica até o final do Hino.

Solicitação de Tarefas
Caso o aluno não compareça à aula, os pais poderão solicitar as tarefas até as 11h,
para o turno matutino, ou até as 17h, para o turno vespertino. As atividades, quando
solicitadas, estarão disponíveis na recepção da Escola, no final do turno de aula.

Espaço de Atendimento à Saúde
Toda medicação a ser administrada deverá vir na embalagem original, com etiqueta
contendo dados do aluno (nome completo, turma, turno, horário, período de uso,
via a ser administrada, local de armazenamento e, enquanto uso, se deve permanecer na Escola) e acompanhada da receita médica, inclusive para os fitoterápicos,
homeopáticos e alopáticos.
Recomendamos a administração do menor número de dose possível de medicamentos na Escola. Excepcionalmente, mediante autorização por e-mail, ministraremos medicamento para febre. Cabe ao portador levar o remédio de volta, após
término da aula.
Vale ressaltar que a administração de medicamento ocorrerá somente acompanhada de receita médica.
Contato: easaude@escolagirassol.com.br

Doença
Não é permitida a frequência de estudante em estado de doença para evitar possíveis contágios. Caso os sintomas apareçam na Escola, o responsável deverá vir buscá-lo assim que comunicado.
Em caso de infecções contagiosas, a Escola deverá ser comunicada para que adote
as medidas obrigatórias. No retorno da criança, a família deve apresentar atestado
de liberação médica.

Atualização de Dados
Solicitamos que os dados cadastrais do estudante (endereço, telefone, e-mail, portadores etc.), quando alterados, sejam atualizados na recepção da Escola ou via e-mail.

Projeções
Os filmes projetados para nossos estudantes são selecionados pelos técnicos e
professores, para analisar sua adequação. Não serão exibidos filmes trazidos pelas
crianças sem a prévia avaliação da Escola.

Cantina
O uso da cantina é opcional. Frituras, balas, gomas de mascar, salgadinhos e refrigerantes não são comercializados, pois a Escola não recomenda o seu consumo.
Os cardápios da cantina e do refeitório são disponibilizados no site da Escola
(www.escolagirassol.com.br).
Por segurança, não é permitido o uso de garrafas de vidro.
Solicitamos que os lanches que vão à geladeira venham de casa identificados com o
nome da criança.
A Escola nem a cantina disponibilizam lanches para alunos que, por algum motivo,
esqueçam de trazer.
O pagamento do lanche ou almoço acontece mediante compra diária, semanal ou
mensal através de pagamento em espécie, cheque ou cartão Íris com a opção de
recarga e acompanhamento da conta online.
Salientamos que não é oferecida a opção de pagamento posterior ao consumo. Sugerimos que acompanhem a movimentação de consumo da sua criança.

Aniversários
Os aniversários podem ser comemorados na turma, durante o horário escolar, no
período do lanche, constando de uma festa simples e adaptada à rotina. Reforçamos
que, para o aniversário, serão permitidos até 06 convidados. É preciso agendar a
data com o(a) professor(a), antecipadamente. Neste contato, o responsável receberá
as orientações necessárias.

Obs: Balões de Festa ou metalizados não são permitidos nos aniversários
e em nenhum outro evento dentro da Escola.

Dias para comemoração:
Educação Infantil (G1 ao G5) — às terças e sextas-feiras.
Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) — às sextas-feiras.
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Material para o aniversário
É da responsabilidade da família prover os materiais para comemoração dos aniversários. A Escola e a cantina não podem disponibilizar pratos, copos ou outros materiais.
A Girassol não se responsabilizará por nenhum procedimento relacionado a aniversários fora da Escola.
Caso o aluno seja autorizado a sair para tais eventos, o responsável deverá encaminhar
a autorização por escrito, que ficará na Escola com o nome do portador autorizado
a levar o aluno (ver modelo na recepção da Escola). Informamos que não será permitido, dentro do espaço escolar, a distribuição de convites para comemorações e
eventos fora da Escola.
Ressaltamos que em qualquer situação de comemoração a Escola deve ser comunicada
anteriormente para avaliar a viabilidade, em decorrência da rotina pedagógica diária.

Reunião de Pais
Momento em que as famílias e a Escola estabelecem e firmam sua parceria no processo de desenvolvimento da criança. A presença dos pais nesses encontros é fundamental. Ao longo do ano letivo, acontecem reuniões coletivas e individuais quando necessárias.
Não é permitida a presença de crianças na Escola durante reuniões de pais ou em
qualquer outra atividade programada exclusivamente para os adultos.
Quando necessitarem de reunião com algum seguimento da Escola, os pais devem
solicitar agendamento ao professor, pessoalmente, ou ao coordenador, por telefone, via e-mail ou através da agenda do estudante.

Aparelhos (Smart Phone, notebook, tablets e similares)
A utilização desses aparelhos particulares não é liberada pela Escola. Quando encontrado em uso pela criança, será entregue à coordenação e devolvido ao final da
aula. Em situação de apresentação, sugerimos que a criança traga o pen drive e utilize
aparelhagem da Escola. Tablets são disponibilizados pela Escola para uso pedagógico.

Uso do Celular
Vídeos nos chegam alertando sobre o uso exacerbado do celular e, consequentemente, o isolamento das pessoas. Nossas crianças que já nasceram digitais estão
cada vez mais envolvidas com a tecnologia e há o risco de cada vez mais valorizarem
a companhia virtual. Queremos e precisamos da ajuda das famílias para melhorarmos ou pelo menos retardarmos essa prática. Algumas ideias que podem ser úteis
(válida para computador, tablete e afins):
Não permitir que tragam o celular para a Escola. Além de uma possível perda, observamos que é frequente o uso em momento inadequado. Tiram fotos, mandam

mensagens, fazem ligações, distraem-se nas aulas, isolam-se. Partindo dessas premissas, resolvemos que a criança, se a família assim o desejar, poderá trazer o celular
(contra a nossa orientação), mas ao ser usado durante o horário de aula, será retido
pela professora e devolvido ao aluno no horário de saída;
Qualquer necessidade de um contato direto com a família, a Escola o fará, como
sempre fez. Lembramos que, em uma situação de conflito, a criança, ligando diretamente para a família, faz com que a Instituição perca a oportunidade de ajudar a
administrar e resolver conflitos;
Lembrem-se que as crianças, na faixa etária atendida pela Girassol, não têm ainda a
capacidade para discernir o certo e errado no uso desses aparelhos. Exemplos nos
chegam a cada dia mostrando a vulnerabilidade a que ficam submetidos.

Achados e Perdidos
Todo material do estudante, inclusive o uniforme e roupas para troca, deve ser devidamente identificado.
Antes de sair da Escola, os responsáveis devem observar se todos os pertences do
estudante estão em seu poder. Materiais e objetos de uso pessoal, encontrados fora
da sala de aula, são encaminhados à recepção.
A Escola não se responsabiliza por perdas ou danos de brinquedos, jóias ou objetos
de valor trazidos pela criança, exceto aqueles solicitados e devidamente identificados.

Animais
Não será permitida a entrada de animais sem autorização prévia.

Despedida do 5o Ano
No final do ano letivo, a Escola realiza uma despedida de confraternização dos alunos
do 5o ano, por estarem fechando um ciclo de escolaridade e o seu percurso na Escola.

Formatura
A Escola não realiza formatura no 1o ano, por entender que não há conclusão de
curso neste período.

Divisão de turmas
A formação da turma poderá sofrer mudanças, em qualquer série ou grupo, caso a
Escola julgue necessário, em função de aspectos educacionais e/ou organizacionais.
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Veiculação de material
Não é permitida a distribuição de folhetos ou qualquer outro material de propaganda através dos estudantes.

Uso de Imagem
A Escola faz uso de imagem de aluno, exclusivamente mediante autorização da família, por escrito. Lembramos que veicular imagem de crianças sem autorização dos
seus responsáveis não é permitido por lei.

Materiais e encomendas
Não é atribuição da recepção intermediar a entrega de materiais ou encomendas
combinadas entre os pais.

Encerramento das atividades diárias
Solicitamos que, após o toque de encerramento das aulas, permaneçam na área coberta apenas portadores e alunos dos Cursos Livres.
Na 6o feira, não temos Cursos Livres. Logo após o toque de encerramento das atividades (matutino e vespertino), todos devem ir para a área de entrada da Escola,
inclusive os estudantes acompanhados de seus pais.

Foto do Grupo
Entendendo o desejo de guardar a lembrança do grupo, a Escola possibilita que um
fotógrafo tire a foto do grupo e comercialize diretamente com a família, que assim
desejarem, por meio de autorização que será enviada em tempo oportuno.

Comunicação
família e escola
“A relação social na esfera educacional implica no convívio com diferentes
repertórios culturais, e na construção da parceria entre Famílias e Escola.
Possibilita a promoção de uma aprendizagem que respeite, valorize e inclua
em seus conteúdos a diversidade, a solidariedade, a tolerância, o respeito, a
autonomia e a compaixão”.
Projeto Político Pedagógico
A Girassol valoriza o processo de construção das relações com as famílias. Diversas
são as formas de fazer esse processo acontecer. Reforçamos nossos elos através das
reuniões (individuais ou em grupo), palestras, atividades de integração familiar aos
sábados, envolvendo alunos, pais e funcionários. Juntos, no permanente propósito
de educar e educar-se.
Através do nosso site www.escolagirassol.com.br divulgamos informações, atividades
e conteúdos relacionados ao nosso ambiente escolar.

O papel da
tarefa de casa
A Escola tem na sua metodologia a aplicação de atividades que serão realizadas em
casa, com o objetivo de exercitar a responsabilidade e desenvolver a autonomia.
Para tanto, é necessário que o nosso educando seja estimulado pelo professor e pela
família a organizar o seu horário de estudo.
Vale ressaltar que as atividades de casa não devem estar além da capacidade do aluno e não ocupar todo o seu tempo livre. O brincar é também uma atividade importante para um desenvolvimento saudável.
Em casa, a criança já deve conhecer o conteúdo explorado na tarefa para se sentir
capaz de realizá-la sozinho com a responsabilidade e autonomia que se pretende.
A Escola concebe que o mais importante não é a quantidade, e sim a qualidade e
o sentido que se dará no retorno à Escola. Nesse aspecto, é imprescindível que o
educando perceba a tarefa como algo positivo para o seu desenvolvimento. Cabe ao
professor esclarecer os objetivos da tarefa, para que o aprendiz se aproprie do teor
da atividade, buscando esclarecer dúvidas. Assim, a tarefa será executada por compromisso pessoal e não apenas por uma exigência da Escola.
Ao retornar para a Escola, as respostas da tarefa são socializadas, confrontadas e discutidas, favorecendo assim uma nova situação de aprendizagem. É importante ressaltar
que as tarefas são introduzidas aos poucos, à medida que a escolarização avança.
Os responsáveis devem proporcionar condições adequadas para que as crianças realizem suas atividades com tranquilidade e com os recursos que precisam. O familiar, sendo solicitado pelos filhos, deve orientá-los, mas deixando-os que executem
com o esforço próprio. Caso não consigam, é importante que deem esse retorno ao
professor para novos encaminhamentos. Afinal, Escola e Família se complementam
em prol do desenvolvimento da criança.

“O brincar é também uma
atividade importante para um
desenvolvimento saudável”

Eventos
Ao longo do ano letivo, abrimos as portas para a comunidade Girassol, promovendo alguns eventos culturais, sociais e esportivos com o objetivo de aproximar, cada
vez mais, as famílias da Escola. Acreditamos que os Contextos Familiares e Escola se
complementam na tarefa de educar.
Embora reconhecendo a importância do papel dos pais para seus filhos, não comemoramos o Dia dos Pais e Dia das Mães, por respeito à criança que vivencia a falta de
um deles. Por outro lado, vivemos momentos de transformações sociais na estrutura
familiar. Assim, temos eventos realizados aos sábados, contando com a participação
de membros da família, professores, auxiliares, estudantes e pessoal de apoio, num
clima de alegria e com uma grande diversidade de atividades para atender a todos.
Outros eventos são realizados internamente com as crianças.
Por entender a Escola como espaço de aprendizagem e interação social, os eventos
ampliam a oportunidade das famílias e estudantes criarem laços de amizade e confiança, substituindo, desse modo, as festividades relacionadas a algumas datas comemorativas. São momentos de alegria, prazer e entretenimento em que adultos e
crianças tornam-se parceiros e, com a mão na massa, constroem, brincam, cantam,
aprendem, jogam, leem e viajam nas engrenagens do evento. Essa interação potencializa a natureza humana por meio das relações.

Robótica na Girassol
A disciplina, ofertada para os alunos dos 4o e 5o anos do Ensino Fundamental, é baseada em projetos desenvolvidos com o uso de kits da LEGO, robôs Spheros e softwares de programação, como o Scratch, além de notebooks e tablets.
O acervo de kits é amplo e variado, contemplando inúmeras possibilidades de montagens, com a exploração e pesquisa de conteúdos diversificados. Eles permitem
a montagem e o teste de robôs autônomos ou programáveis, dando aos alunos o
conhecimento de como funcionam, como podem ser controlados, e de como interagem e atuam no ambiente, através dos motores, sensores e atuadores.
Os softwares de programação são utilizados para iniciação à prática da codificação,
com jogos e animações, e também são essenciais para dar funcionalidade e sentido
aos robôs construídos pelas crianças. A tecnologia mais avançada dos robôs Spheros, dotados de recursos como acelerômetros e giroscópios, permite um aprofundamento nos conceitos de lógica de programação, um diferencial para aprimoramento
do raciocínio lógico e matemático, e da concentração.
Em nossa prática, ainda estão incluídos projetos que agregam outros tipos de materiais e oportunizam o “Aprender fazendo”. São vivências em que o fazer com as
próprias mãos possibilita ao aluno empreender na produção do resultado, materializando as próprias ideias e protagonizando a aprendizagem.
Com os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1o, 2o
e 3o anos), são realizadas atividades que promovem a experimentação da Robótica,
através da interação das crianças com os robôs, de forma lúdica.
Curiosas e investigativas por natureza, as crianças encontram na Robótica um ambiente em constante evolução, lúdico e que dá vazão ao seu potencial criativo. São
oportunidades de aprendizagens valorosas, que promovem o ganho de habilidades
cognitivas, emocionais, criativas, físicas e sociais; contribuindo com o desenvolvimento da criança em seu sentido amplo.

“Curiosas e investigativas por natureza,
as crianças encontram na Robótica um
ambiente em constante evolução, lúdico
e que dá vazão ao seu potencial criativo”
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Ampliando a aprendizagem
com o Robô Sphero.

Tecnologia
educacional
Aplicativos, internet e tablets
A tecnologia influencia a cultura e o comportamento da sociedade. Na educação,
ela vem se tornando um agente transformador, à medida em que possibilita outras
formas de aprender e compartilhar saberes. A Escola Girassol sempre busca acompanhar essas transformações e tem um projeto de adoção de recursos tecnológicos
já bastante consolidado, que agrega o uso de notebooks, tablets, projetores, equipamentos de áudio, telões, aplicativos e Internet.
Como parte deste processo, destacamos a parceria que temos com o Educacional,
um dos maiores portais provedores de conteúdo pedagógico digital do país, disponibilizando-o para uso dos nossos professores e alunos das turmas de 3o, 4o e 5o anos.
Nele, são encontrados vários conteúdos e atividades que contribuem com os estudos,
proporcionando ainda um ambiente adequado para pesquisa escolar. Trabalhamos
também com o Aprimora, um aplicativo focado nas áreas de Matemática e Língua
Portuguesa, com uma abordagem direcionada para a aprendizagem adaptativa.
Por acreditar que as tecnologias não devem representar uma finalidade em si mesma, mas, sim, devem ser utilizadas como recursos facilitadores do processo cognitivo, a Escola vem trabalhando na capacitação contínua de seus profissionais. Afinal,
não basta o acesso aos recursos, é preciso estar engajado, saber selecionar os conteúdos relevantes e articulá-los nos contextos de aprendizagem.

“Não basta o acesso aos recursos, é
preciso estar engajado, saber selecionar
os conteúdos relevantes e articulá-los
nos contextos de aprendizagem”
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Programa Bilíngue
Linguagem é um privilégio da espécie humana e as crianças apresentam uma
competência única para aprender línguas. Parece impossível fazer com que uma
criança não aprenda ao menos uma língua, mesmo considerando ambientes
extremamente díspares nas suas condições de cuidado e nas diferenças culturais.
Muitas crianças, possivelmente a maioria das crianças do mundo, adquirem mais
de uma língua nos primeiros anos de vida (Tucker, 1998).
Considerando a competência natural para a aquisição de linguagem e a necessidade
de fortalecimento da compreensão de um mundo plural, em que as relações interculturais se intensificam em uma velocidade extraordinária, construímos o Programa de Educação Bilíngue da Escola Girassol.
Ampliar a visão de mundo, sem desconsiderarmos interesses próprios de nosso contexto social ou desqualificarmos nossos valores e identidade cultural, constitui o
objetivo principal do Programa Bilíngue.
Nossos estudantes permanecem no turno oposto ao ensino regular, em sessões de
duas horas diárias, para participar de um currículo internacional que compreende
conteúdos de algumas áreas do conhecimento, enriquecendo os saberes desenvolvidos no currículo nacional.
O Programa Bilíngue tem como base a abordagem denominada Content Enriched Instruction, utilizada no ensino e aprendizagem do inglês para falantes de outras línguas
em países anglofônicos. A comunicação entre professor e aluno é realizada na segunda língua, da forma mais autêntica possível, favorecendo a construção de significados.
Linguagem e conhecimento de áreas específicas como Matemática e Ciências são
trabalhados com eficácia, pois, diante de um processo educativo significativo e contextualizado, os aprendizes sentem-se desafiados, motivados e envolvidos na construção do seu próprio conhecimento.
Assim, a cada dia descobrimos ou reinventamos possibilidades de troca e comunicação
através da aprendizagem de uma segunda língua, e nos construímos, a cada momento, como cidadãos planetários conscientes, mais humanos e capazes de realizar uma
reflexão crítica sobre as relações linguísticas e culturais mantidas pela e na linguagem.
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Cursos livres
A Escola Girassol oferece aos seus educandos os Cursos Livres, com várias opções de
atividades extracurriculares, representadas por empresas especializadas e conceituadas, atendendo às expectativas da Escola e das famílias que optaram pelo curso.
Em parceria com a Escola Girassol, vêm complementar o currículo, contribuindo para
desenvolver e estimular as potencialidades criativas, motoras, lúdicas, agregar conhecimentos e adquirir novas habilidades. Os cursos são oferecidos no turno matutino
e vespertino, após as atividades do curso regular. Atende também, os estudantes do
Programa Bilíngue (vespertino), em horário específico, no término do Bilíngue.
Os cursos têm duração de março a novembro e cada empresa organiza apresentações que, geralmente, acontecem no final de cada semestre, como: torneios, aulas
públicas, campeonatos, oficinas, apresentações, festivais e espetáculos teatrais, promovendo momentos de integração para as crianças e famílias. As datas são comunicadas através de aviso impresso e/ou por e-mail.

Para os estudantes da Educação Infantil:
Capoeira
Ginástica Olímpica

Para os estudantes do Ensino Fundamental:
Capoeira
Ginástica Olímpica
Teatro
Futsal
Violão

Para os estudantes do Bilíngue:
Capoeira
Teatro
Violão
Out of the box
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Out of the box
Um Curso Livre ofertado aos alunos do 4o e 5o ano do Programa Bilíngue, com uma
proposta única e inovadora. Traz um olhar ampliado sobre a construção do conhecimento, para além do conteúdo e das formas tradicionais de aquisição de uma segunda língua, buscando novas formas de ensinar e de aprender.
Fundamentado nos conceitos e práticas da Aprendizagem Criativa Híbrida, na qual
se dá vazão ao potencial criativo da criança com um mistura do digital com o não
digital, o curso tem o ensino da Programação como eixo central e agrega o uso
de tecnologia com experimentações difundidas nos movimentos Maker e Tinker,
abordando, também, as práticas da Robótica. Os projetos são desafiadores e lúdicos, realizados diretamente em Inglês.
A nossa proposta adota o Scratch como linguagem de programação, desenvolvido
pelo MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets). Também, temos como parceira
a Explorum, empresa pioneira no desenvolvimento do conceito integrado de linguagens inovadoras. A Explorum desenvolveu um kit único, capaz de integrar aulas
práticas diversificadas e promover vivências exploratórias, fazendo com que, o aluno
busque as suas próprias soluções, em um caminho inventivo e cheio de tentativas,
erros e acertos. Com esses recursos, nossos projetos vão desde a elaboração de
animações e a produção de jogos, até a construção de casas automatizadas e de
máquinas de Rube Goldberg, com a programação do funcionamento de elementos
físicos como motores, atuadores e sensores.
A Aprendizagem Criativa traz uma visão construtiva para o contexto educacional,
aumentando, exponencialmente, as possibilidades pedagógicas, tendo como destaque o ganho de habilidades, incluindo flexibilidade de pensamento, raciocínio lógico, concentração, elaboração de estratégias, autocontrole, autoconfiança, colaboração, comunicação e trabalho em parceria.
Com este projeto, o Programa Bilíngue se coloca em um lugar privilegiado dentro
do contexto educacional, uma vez que, trabalha no idioma do diálogo internacional.
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