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O   Líder em Mim
Grandes coisas acontecem aqui!



DescritoresDescritoresDescritores

Objeto do conhecimentoObjeto do conhecimentoObjeto do conhecimento

Áreas do ConhecimentoÁreas do ConhecimentoÁreas do Conhecimento

DiferencialDiferencialDiferencial

Desenvolver as potencialidades da criança a fim de que o aluno tenha passado por
 um significativo processo de alfabetização e demonstre progresso na capacidade
de ler, escrever, calcular, raciocinar, solucionar problemas, refletir, interpretar,
compreender o meio social, enfim, construir valores e tomar atitudes que ampliem
seus conhecimentos.

A aprendizagem se dará por meio da linguagem, da lógica e da formação de
conceitos incorporados ao repertório intelectual do aluno, dessa maneira,
busca-se desenvolver a capacidade de raciocínio do aluno. 

A matriz currícular é composta por componentes curriculares como Português,
História, Geografia, Ciências Físicas e Biológicas, Matemática, Educação Física,
Educação Artística, onde a maioria das disciplinas trabalham com o currículo em
espiral: os assuntos são retomados, ampliados e aprofundados de acordo com
a progressão nos anos.

A nossa matriz conta também com as seguintes atividades extracurriculares:
ballet, judô, informática, formação musical, formação social, educação ambiental,

 

A escola conta também com o Projeto Líder em Mim, fundamentado em teorias do
desenvolvimento humano que promove, através de suas atividades, mudanças
comportamentais, tanto para os alunos, quanto para os educadores. Trata-se de
um programa com conteúdo, metodologia, material didático e treinamento para o
aprendizado de liderança, valores e competências fundamentais para o sucesso

 

O programa foi desenvolvido pela Franklin Covey Co., nos EUA, baseado no
consagrado livro "Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes" e adaptado à
realidade brasileira pela Abril Educação, que tem a exclusividade desse programa

 

"O Líder em Mim" é um programa global que está implantado em mais de 1.700
escolas, distribuídas em 36 países pelo mundo. No Brasil, o programa iniciou em

introdução ao turismo, inglês e espanhol.

na escola e na vida.

no Brasil.

2013 e já está em mais de 270 escolas, distribuídas em 20 estados.

O   Líder em Mim
Grandes coisas acontecem aqui!
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