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Descobrindo o mundo

A Educação Infantil tem por finalidade criar condições para o desenvolvimento
integral das crianças, tendo uma prática educativa que propicia seu desenvolvimento
nos aspectos sociais,cognitivos, emocionais e corporais, considerando as diferentes
habilidades, interesses e maneiras de aprender.

Neste processo de formação inicial, a Escola deve dispor de ambiente e materiais
adequados a gerar oportunidades para o crescimento saudável da criança. De modo
que a nossa proposta pedagógica fundamenta-se na pedagogia sócio-interacionista
de Vygotsky, acreditando na aprendizagem através da interação da criança com meio
em que vive.

O trabalho da Educação Infantil em nosso Colégio é planejado para obter uma
aprendizagem significativa partindo dos conhecimentos prévios; trabalhando
problemas e questões relevantes para as crianças; despertando a curiosidade, a sua
capacidade de argumentar, de organizar os pensamentos, o espírito investigativo e o
prazer em aprender.

 

N o s s a  P r o p o s t a . . .

Manual do Aluno e da Família

Este Manual de Aluno e da Família tem por objetivo expor as informações básicas
sobre as propostas pedagógicas e o funcionamento geral do Colégio Impacto
Fundamental, de modo que todos os membros da família Impacto saibam de nossa
rotina e como proceder frente a situações do dia a dia.

APRESENTAÇÃO

"Ensinar não é transmitir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção. ”

Paulo Freire



ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

A Educação Infantil é um período marcado pelo processo de socialização e aquisição
de conhecimentos baseados na experiência, por isso buscamos oferecer uma
estrutura especial que promova uma melhor leitura de mundo.

A valorização da natureza é marcante com a extensa área verde, gramada e
arborizada, com horta orgânica e mini zoo.

Da mesma forma,existe a valorização do ato de brincar e aprender com o parquinho
externo e brinquedos educativos diversos.

organizações gerais

organizações gerais

A nossa missão é ser símbolo de excelência em educação, buscando contribuir com a
sociedade na formação de jovens capazes de sonhar e buscar seus sonhos, dotados
de competências no exercício da cidadania.

Ser uma agência multiplicadora de saberes e motivadora de sonhos e ideais.

Os valores que norteiam o nosso trabalho e são a base de nossa conduta são:
Ética, solidariedade, cidadania, honestidade, integridade  e respeito.

missão

visão

valores

Horário de Aula

Início: 7h30
Término: 11h30



Veja abaixo a descrição e o horário de
funcionamento dos setores que atendem ao
Ensino Fundamental Menor:

setores de atendimento

Salário educação:02(dois) dias úteis;
Declaração simples:02(dois) dias úteis;

Coordenação Pedagógica - Tem por função
primordial, garantir excelência na prática
pedagógica, com monitoramento permanente
da relação ensino-aprendizagem.

Atendimento de segunda à sexta no turno
matutino e vespertino.
O atendimento com a coordenação poderá
ocorrer de segunda a sexta, das 7:30 às 12h
ou segunda a quinta,das 14h às 17h.

Professores - Caso deseje atendimento com os
professores, este encontro deve ser agendadona
coordenação, para segunda a sexta (7:30 às
12:00)

Secretaria – A secretaria é o setor responsável
pela documentação dos alunos e do Colégio.
 Atendimento de segunda à quinta, das 07h30 às
12h e das 14h às 17h, sexta-feira 07h30 às 12h e
das 14hàs 16h.

Prazo para confecção e entrega de
documentos:

 

Atendimento Financeiro - Responsável por
funções administrativas específicas relacionadas
ao setor financeiro, tais como folha de
pagamento, atendimento financeiro, negociação
de débitos, compras, etc.
Atendimento de segunda à quinta, das 08 às
17h. sexta-feira 08h às 16h.

ATENÇÃO:

1- Aconselhamos que de acordo com a sua
disponibilidade, o seu atendimento seja
previamente agendado com os profissionais em
questão,através de nossos telefones (3379-1011
e/ou 3379-1125),whatsapp ou por e-mail.
Esta medida visa garantir a qualidade do seu
atendimento.
2 - Sem o prévio agendamento, não podemos
garantira realização do seu atendimento.

    a escola em contato com o aluno
e a família

Circulares,convites e comunicados são
sistematicamente   enviados visando maior
eficiência na comunicação entre Família e
Escola,  por  meio do próprio aluno, por os   e-
mails dos responsáveis e por lista de
transmissão via Whatsapp ( 98103-1860)
Manter os endereços, inclusive os eletrônicos, e
os telefones atualizados na Secretaria do
Colégio é uma obrigação da família, o
que permite uma comunicação mais eficaz.

www.impactoonline.com

Com o site temos um sistema de comunicação
moderno e  diferenciado com os alunos e as
famílias. São disponibilizadas informações
sobre a vivência escolar do aluno e do próprio
Colégio, para que todos da nossa comunidade
possam acompanhar e estar cientes da nossa
programação e dos principais acontecimentos.

Boletim online, ocorrências pedagógicas e
disciplinares, agendados eventos, calendário, 2ª
via de boleto bancário, entre outros, também
são disponibilizados em nossa plataforma.
Atenção: Em caso de correção de notas, o aluno
deverá procurar o Professor ou a Coordenação
no prazo de 48h.

Quando for solicitado, alertamos que
determinadas correspondências devem ser
assinadas pelos responsáveis e devolvidas ao
Colégio.

Manter os endereços, inclusive os eletrônicos,
e os telefones atualizados na Secretaria do
Colégio, é uma responsabilidade da família

para que ocorra uma comunicação mais
eficaz.

http://www.impactoonline.com/


O trabalho da Educação Infantil pauta-se na rotina de atividades pedagógicas. Estas
atividades visam favorecer o desenvolvimento cognitivo e social das crianças de maneira
harmônica e saudável.
Atividades diárias e permanentes da nossa rotina:

Momento de socialização sobre assuntos diversos para o desenvolvimento da linguagem. As
rodas de conversa acontecem preferencialmente no início da aula, abordando as músicas, os
gêneros textuais, os projetos, novidades, datas comemorativas e outros. É um momento
onde a crianças expõe suas ideias, opiniões e conhecimentos para o grupo.
É importante a pontualidade das crianças para melhor participação  e aproveitamento deste
momento rico em informações.

No momento do lanche trabalhamos a autonomia das crianças e a estimulação a
alimentação saudável. Solicitamos as famílias que preferencialmente enviem lanches
saudáveis, evitando frituras, biscoitos recheados, chocolates, refrigerantes e outros.
Sugerimos suco de fruta natural, frutas,barras de cereais,iogurte e outros.

Momento de conscientizar as crianças sobre os hábitos de higiene, como o lavar das mãos e
a escovação bucal,orientando as crianças como realizá-las, contribuindo para sua saúde.

Momento de ouvir e apreciar história, com o objetivo de atrair as crianças ao mundo literário
de forma prazerosa, alegre e saudável, contribuindo para a formação de novos leitores. 

O momento do parque é importante para o desenvolvimento social, emocional e psicomotor
das crianças. Mesmo quando a criança brinca livremente no parque infantil ou em uma
atividade dirigida,a criança está desenvolvendo novas habilidades e competências, bem
como a socialização e a boa convivência.

informações pedagógicas

Roda de Conversa

Lanche

Higiene

Hora do Conto

Parque



NATUREZA VIVA

IMPACTO CULTURAL

A cada ano atualizamos a proposta pedagógica com base nos dispositivos legais
que orientam a educação básica em nosso país. Essa é uma exigência da equipe
pedagógica IMPACTO: manter a tradição nos valores e ética, bem como a
renovação no uso de metodologias e tecnologias, que atendam ao mundo
globalizado e informatizado no qual nossos alunos estão inseridos.

PROJETOS E AÇÕES PEDAGÓGICAS

HUMANISMO
                 MISSÃO

PRINCÍPIOS
               VALORES

                        CONFIANÇA
             AFETIVIDADE

                                     CONHECIMENTO

O projeto visa promover a percepção do conceito de
sustentabilidade, proporcionando aos alunos uma diversidade
de experiências, para que possam ampliar a consciência sobre as
questões relativas ao meio ambiente, e assumirem de forma
individual e responsável, atitudes e valores voltados à sua
proteção e conservação, em prol de um mundo melhor para eles
e para as futuras gerações.
A cada ano um tema é escolhido e desenvolvido por todas as
turmas, cada um a com seu subtema. E ao final do projeto,
ocorre uma exposição para compartilhamento do aprendizado.

O projeto busca as influências das raízes culturais na formação
do cidadão, através dos grandes artistas, de uma forma lúdica,
prazerosa e encantadora. Descobrir o universo das cores, da
pintura, das esculturas, da literatura, da poesia, da música e suas
expressões, são elementos que encontramos no nosso dia a dia
na construção do projeto. Estimulando a criatividade e a
interdisciplinaridade, desenvolvemos as etapas do projeto,
culminando com a exposiçãodos trabalhos produzidos.

PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDOR

OPEE é uma metodologia alinhada com o desafio de educar por
projetos de vida com atitude empreendedora, focados no
desafio da convivência, autoconhecimento e inteligência
emocional, educação financeira, métodos de estudo e valores,
com o objetivo de favorecer a formação de cidadãos ativos e
reflexivos.



PROJETO QUALIDADE DE VIDA

DIA DO BRINQUEDO

ESTANTE MÁGICA

Através desta ação pedagógica buscamos estratégias para
estimular a produção textual dos alunos do 1º ao 5º ano. E cabe
a nós educadores, incentivá-los tanto a ler como escrever,assim
como propor caminhos e situações de prazer, onde essas
crianças percebam a importância da produção escrita e se
percebam como escritores em potencial.
Em parceria com a plataforma virtual da Estante Mágica
buscamos despertar o encantamento e o prazer pela produção
escrita, oportunizando a construção de um livro. Cada aluno
escreve o seu livro individualmente e tem acesso ao material
digital gratuitamente.
Para finalizar temos a sessão de autógrafos onde ocorre a
entrega dos livros impressos comprados pela família.

Qualidade de vida é uma expressão que indica as condições de 
 vida de um ser humano, que envolve várias áreas, como o bem
físico, mental, psicológico e emocional, relacionamentos sociais,
na saúde e educação.
A prática da qualidade de vida encontra-se em nossas atividades
cotidianas tanto na escola como em casa com os familiares. Para
garantir uma boa qualidade de vida, deve-se ter hábitos
saudáveis, cuidar bem do corpo, ter uma alimentação
equilibrada, relacionamentos saudáveis, ter tempo para lazer e
vários outros hábitos que façam o indivíduo se sentir bem
O propósito do projeto é desenvolver a pratica de hábitos
saudáveis a partir do autoconhecimento nas diversas áreas
como física e emocional. Visa propor as crianças e seus
familiares a reflexão sobre hábitos saudáveis.

Na educação infantil trabalhamos com o dia do brinquedo com o
objetivo de estimular e desenvolver a integração e a socialização.
O brinquedo torna-se um instrumento enriquecedor para
construção  das relações sociais, despertando o prazer de estar e
brincar com o outro.
O dia do brinquedo é a sexta-feira. Cada criança deverá trazer
um brinquedo de sua escolha ou previamente orientado pela
professora. Solicitamos aos responsáveis que orientem e
conversem com as crianças sobre a escolha do brinquedo e o
respeito ao dia estipulado.
Caso a criança traga ao colégio o brinquedo no dia não
estabelecido, a professora após conversará com a criança
guadará ate o final da aula para devolução.

Não será permitido brinquedos eletrônicos, de grande valor
monetário, com peças pequenas, ou representação a violência.
As professoras não se responsabilizarão por perdas ou danos.
Sugerimos de preferência brinquedo educativos que possibiltem
brincar em conjunto com outras crianças, visando a integração
social.



O colégio Impacto levando em consideração a qualidade de
ensino que almejamos oferecer e levando em conta a
necessidade e a importância da leitura, pensamos em um
projeto que proporcione o estimulo a leitura. Tendo consciência
que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos
alunos do ato de ler, com o uso excessivo de celulares,
computadores, videogames, TV e, principalmente, a falta de
incentivo tem levado os nossos alunos a perderem o interesse
pela leitura.
Diante deste cenário que vivenciamos, a intenção desse projeto
é estimular os alunos no hábito da leitura, por consequência
desenvolver habilidades como interpretação e produção de
textos, ampliando o conhecimento linguístico e cultural dos
alunos, numa visão crítica dos assuntos adquiridos dentro e fora
da sala de aula.

CIRANDA DE LEITURA

DIÁRIO VIAJANTE

Como é bom contar novidades!
Sabemos que um dos principais objetivos da Educação Infantil  é
o desenvolvimento da linguagem. Visando melhores
oportunidades de socialização dos fatos marcantes vivenciados
com as famílias com base no discurso narrativo e no
desenvolvimento da memória, criamos o “Diário Viajante”. Cada
criança levará na sexta-feira seu diário, e junto com a família
deverá      registrar sua vivência do final de semana, através de
desenho, colagem de foto ou o que desejar, para trocar sua
experiência com os colegas na segunda-feira. Está atividade
acontecerá quinzenalmente.

Através dos livros nossas crianças leem, experimentam,
aprendem, se formam e se transformam, podendo assim
modificar o mundo também.
Acreditando no poder transformador da leitura toda quinta-feira
nossos alunos tem a oportunidade de escolher um livro para
levar para casa e ler com a família, retornando na segunda-feira
com uma opinião e uma atividade para compartilhar com o
grupo.

PENSAMENTO COMPUTACIONAL - MIND MAKERS

HINO NACIONAL BRASILEIRO

Com objetivo de favorecer o conhecimento e valorização do hino
nacional brasileiro, toda quinta-feira, nossas crianças da
Educação Infantil cantam o hino nacional brasileiro.
Acreditamos no exercício da cidadania a partir do senso de
patriotismo e assim, procuramos criar um ambiente escolar que
respeita e valoriza nossos símbolos nacionais.



A sacola lúdica é uma estratégia com o objetivo de aproximar a
criança do universo da escrita, permitindo através do lúdico o
desenvolvimento da consciência fonológica e aprendizagem do
alfabeto, dos números e conceitos matemáticos.
Como será?
Quinzenalmente, na sexta-feira a criança levará a sacola lúdica
com um jogo educativo de linguagem e o alfabeto em letras
moveis, para brincar em família. Os jogos são direcionados para
aprendizagem das letras com a construção do nome e outras
pequenas palavras, de acordo com a idade. A família poderá
apoiar esta aprendizagem brincando de montar o alfabeto com
as letras moveis ou identificando a letra do nome de familiares,
bem como brincar com o jogo educativo direcionado.
Será enviado na sacola lúdica as orientações e informações
sobre a atividade e o dia de retorno para o colégio.

SACOLA LÚDICA

DIA DA FRUTA

Nossa proposta é estimular a degustação e experimentação de
novos sabores e texturas, despertando o gosto e interesse pela
fruta. Destacaremos educativamente seu valor nutricional e
benefícios, de forma lúdica e prazerosa. Contamos com o apoio
das famílias no envio das frutas lavadas, cortadas e armazenadas      
adequadamente    para facilitar o compartilhar com os colegas.
Neste dia, a criança deverá trazer o  lanche habitual, além da(s)
fruta (s) a serem compartilhadas.
A família deverá enviar a fruta na terça-feira. Contudo, esta
proposta não impossibilita as famílias o envio de frutas nos
demais dias, se assim desejar.
Solicitamos aos familiares que sinalizem a professora do grupo a
existência de alergia.

PARA VIVENCIAR COM A FAMÍLIA 

Para nossas turmas do grupo 4 e grupo 5 são oferecidas aulas de  
inglês no horário normal de aula com o objetivo de aproximar e
familiarizar nossas crianças a língua inglesa de forma lúdica e
dinâmica.
Para realização das aulas nossas crianças utilizamo material
pedagógico do aluno para sistematização de toda aprendizagem
e vivência realizada com grupo e a professora.

Desenvolvemos atividades lúdicas e recreativas que contribuem
para evolução motora, o equilibrio, a força, lateralidade, a
percpção corporal, atenção e motricidade fina. Nossas aulas são
administradas por professor de Educação Física com a
elaboração de atividades que favorecem a construção de
identidade de nossos alunos de forma significativa.
Nos dias de atividades lúdicas de ”corpo e movimento” é
importante que o aluno compareça devidamente uniformizado
com tênis apropriado. 

CORPO E MOVIMENTO 



O prazer pela leitura estende-se em todas atividades da
Educaçãoo Infantil. O encantador mundo das histórias infantis
fascina a criança através da bela viagem pelo mundo imaginário.
Ter contato com personagens como príncipes, princesas, fadas,
bruxas e tantos outros desperta o prazerpela literatura.
Representar estas históriastorna-se uma fantástica e bela
experiência que possibilita o desenvolvimento da oralidade,
autonomia, memorização e organização do pensamento. E para
reforçar esta experiência, cada grupo escolhe uma história para
representar a seus familiares.
A dramatização ajuda o aluno no desenvolvimento de suas
potencialidades de expressão, comunicação e desenvoltura
corporal,rompendo limites.

LIVRO QUE VIROU TEATRO

NOITE DO SONINHO

Como tradição, em nosso colégio, realizamos a Noite do Soninho
com o objetivo de desenvolver a integração de nossas crianças.
Todos os anos,nossa Noite do Soninho é um sucesso!As crianças
aguardam com muita expectativa sua chegada, pois é uma
grande e prazerosa experiência dormir no colégio com seus
professores, auxiliares e colegas. Além, da equipe diretiva e
técnica.
Proporcionamos uma noite de brincadeiras, contação de
histórias, lanche e muito mais.
A Noite do Soninho acontecerá em dia agendado no calendário
escolar. Para a realização deste evento, cada família contribuirá
com um valor a ser estipulado posteriormente.

PLANTÃO PEDAGÓGICO

Ocorre ao final de cada trimestre. É um dia de encontro, de parceria,
fortalecendo a relação entre família e escola. Neste dia além da entrega de
atividades, avaliações, relatório e boletins,os responsáveis, através de
atendimento individualizado, têm a oportunidade de interagir com os
professores e compartilhar informações importantes sobre o aluno.

OUTROS PROJETOS

Colcha de Retalho
Mascote do Grupo

AVALIAÇÃO PROCESSUAL

A avaliação na Educação Infantil ocorre de forma processual através da interação
do aluno e suas aprendizagens.
Apresentamos seu desenvolvimento com a construção de seu portfólio ao longo
do ano, contemplando seus avanços e habilidades.
Ao final de cada trimestre, apresentamos o portfólio do aluno à família, em
nosso Plantão Pedagógico.



 A criança adoentada ou com febre, não deve comparecer a escola para
evitar piora no quando clinico e contagio das demais crianças.

Contamos com a colaboração e compreensão das famílias para
apresentação de atestado médico quando solicitado pela escola.
Em caso de medicação, solicitamos preferencialmente as famílias que
adequem os horários das mediações ao horário extra
escolar.Funcionários ou professores não poderão  administrar
medicações. Caso a família deseje poderá comparecer a escola para
realizar a medicação.

Acidente
 O Colégio prestará os primeiros cuidados, entrando imediatamente em
contato com a família por telefone, a fim de que a mesma possa tomar
as providências necessárias. A depender da gravidade do acidente o
Colégio encaminhará o aluno imediatamente para clínica ou hospital
indicado pelos pais na ficha de cadastro e avisará aos mesmos logo em
seguida.

Situações de Doença / Medicamentos

Outras Situações
Bens materiais: a escola não se responsabiliza pelos pertences trazidos
pelos alunos ao interior da mesma, em quaisquer de suas dependências
ou nas saídas para aula de campo, inclusive material didático.

Presença da família: a família assumirá o compromisso de se fazer
presente no Colégio todas as vezes que for feito o convite formal ou
quando do interesse da própria família, marcando previamente um
horário;

Obs.: A família deve ficar ciente de que a escola não presta quaisquer
tipos de serviços de estacionamento, vigilância ou guarda de veículos
automotores de qualquer natureza, bicicletas e outros tipos de
transporte, não assumindo portanto a responsabilidade perante
indenizações por danos, furtos, roubos, incêndios, atropelamentos,
colisões e outros eventos que venham a ocorrer, nas dependências
internas ou externas, cabendo, nestes casos, ao condutor e/ou
proprietário do meio de transporte a exclusiva responsabilidade pela
reparação dos danos.

Em caso de dúvidas sobre situações que não foram especificadas neste
Manual, entre em contato direto com a Professora, Coordenadora ou
com a Direção do Colégio para que possamos ajudá-los.

informaçõesrementais



O dia da comemoração do aniversário deve ser agendado
diretamente com a coordenação com, no mínimo,20 dias de
antecedência;
A comemoração é realizada no horário do lanche, entre as crianças
da classe e os familiares;
Pedimos que verifiquem o número de alunos da turma para
organização da quantidade de comidas e bebidas, bem como do
número de lembrancinhas a ser encomendado, pois todos os alunos  
da turma devem participar;
Solicitamos que o lanche seja servido em kits individuais,
previamente organizado pela família;
Os convites deverão ser trazidos preenchidos com, pelo menos 7
dias de antecedência da festa, para que possamos enviar nas
agendas
O espaço ficará disponível 40 minutos antes para a arrumação.
Como mencionado anteriormente, a festa acontecerá no período do
lanche e terá a duração de 30 minutos.
Para organização do espaço será permitido ornamentação da mesa
do bolo
Não permitimos o uso de haste (vareta de plástico) para balões 
 por motivo de segurança a nossas crianças. Solicitamos que os
mesmos sejam entregues a assistente do grupo que distribuirá
para as crianças na saída;
Não é permitido o consumo de refrigerantes, incluindo os
adultos;
As lembranças serão entregues pelo professor ao final da aula e
seguirão na mochila do aluno.
No dia da realização do aniversário os responsáveis deverão dirigir-
se a portaria principal do colégio.
Dica sobre alimentação: Vale a pena pensar em um cardápio mais
saudável por se tratar de uma escola, dando preferência para
salgadinhos assados,pãezinhos, doces simples e sucos. Verifique se
algum coleguinha tem alguma restrição alimentar. Assim, você pode
preparar algo para que ele não fique de fora da comemoração.

 Será permitido a comemoração de aniversários no espaço escolar com
agendamento prévio com a coordenação.
Para organização do evento, seguem abaixo as orientações:

Uniforme Escolar
É imprescindível que o aluno(a) compareça a escola com o uniforme
padrão definido pelo colégio.

Salientamos a importância do uso de calçado adequado, fechado. Não é
permitido uso de sapatos de salto ou chinelos, para melhor conforto e
segurança de nossas crianças.
Solicitamos atenção ao dia das aulas de Ed Física para o uso correto do
uniforme.

Comemoração de Aniversários



         GERAL: administrador@impactoaulasonline.com

  DIREÇÃO PEDAGÓGICA: Ana Raphaela Medina: armedina@impactoaulasonline.com

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA: Maria Fernanda C. Schurmann: mfcoelho@impactoaulasonline.com

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL MENOR- 
Dayane Rocha: dguimaraes@impactoaulasonline.com

INSTAGRAM: @colegio_impacto

SEGUE ABAIXO NOSSOS E-MAIL E TELEFONES DE CONTATO

(71) 3379-1011 / (71) 3379-1049 / (71) 3379-1125 (/ (71) 98103-1860 (Coordenação)
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Av. Luiz Tarquínio Pontes, 1486
Pitangueiras, Lauro de Freitas - BA, 42701-450


