H O R Á R I O

BERÇÁRIO AO ENSINO MÉDIO

Nossa proposta privilegia uma rotina planejada e dinâmica, que possibilita maior sociabilidade,
desenvolvendo também responsabilidade e autonomia. Com uma rotina repleta de atividades variadas,
disponibilizamos horários personalizados para a necessidade de cada família.
Conheça algumas de nossas opções de horários:

ESTENDIDO

INTEGRAL

Berçário ao 5º ano

Berçário ao 9º ano
(com opção de estender até às 18h50)

13h às 17h20 - Berçário ao Jardim
Estendido até as 18h50

07h10 às 17h20 - Berçário ao Jardim
07h10 às 18h20 - Pré ao 5º ano
07h10 às 17h - 6º ao 9º ano
07h10 às 17h30 - Ensino Médio com dois dias
de dobra e mais três dias de estudo no contraturno.

13h10 às 18h20 - Pré ao 5º ano
Estendido até as 18h50

SEMI-INTEGRAL
Berçário ao 5º ano

FULL TIME

(com opção de estender até às 18h50)

Berçário ao 5º ano

9h30 às 17h20 - Berçário ao Jardim

07h10 às 18h50

9h30 às 18h20 - Pré ao 5º ano

Oﬁcinas Extracurriculares
Além de todas as opções acima, ainda oferecemos, dentro da escola, várias oﬁcinas de esporte e cultura
após o horário regular de aula, como: natação, ballet, judô, futsal, robótica, capoeira, vôlei, artes, música e
ginástica rítmica.

Infantil do
Berçário ao Jardim
17h20 às 18h
Pré ao 5º ano
18h15 às 19h10
Natação

Ginástica Rítmica

Futsal

Integral Crescer PHD
O modelo de educação integral da escola CRESCER
PHD possui como eixos centrais: o estudo autônomo, o estudo dirigido acompanhado por professores
e o desenvolvimento de habilidades focadas nas
áreas do corpo e movimento, nas competências
tecnológicas e nas habilidades musicais e culturais.

desenvolvimento de hábitos e atitudes saudáveis,
que fazem parte do cotidiano das crianças, se
tornam, assim, cada vez mais autônomas e protagonistas de suas vidas.

Todos os cursos são dados por proﬁssionais de
qualidade, o que confere a cada atividade um
Para uma educação integral, a Crescer PHD valoriza caráter que vai além do lazer.
aspectos como, a qualidade de vida, a convivência e o

Não jogue este impresso em vias públicas

7h10 às 11h30 - Estendido até as 13h

Horário de Estudo e Monitoria
Os alunos do Infantil e Fundamental I,
são acompanhados por professoras que auxiliam na
organização e realização das tarefas escolares, organizando o tempo, construindo procedimentos e atitudes
necessárias para a aprendizagem e responsabilidade. É
importante lembrar que ainda se tratam de crianças e,
por isso, nosso projeto equilibra sistematização de
conteúdos a experiências lúdicas próprias da idade.

Contando com esse apoio, os alunos ganham mais
autonomia e aprendem a organizar a própria aprendizagem, trabalhando sobre os pontos que necessitam de
maior atenção. Com isso, os alunos se percebem
capazes de voos mais altos e chegam ao Ensino Médio
prontos para explorar suas potencialidades ao máximo.
Monitoria

Os alunos do Fundamental II recebem monitoria diariamente no contraturno, com orientação de proﬁssionais
de Língua Portuguesa e de Matemática. A proposta visa
garantir e construir uma cultura de cooperação e conscientização entre os alunos, auxiliando nas relações
interpessoais, tirando dúvidas e elevando o nível do
aprendizado.

Biblioteca e Informática

Prática Esportiva
De acordo com cada nível, oferecemos aos alunos:
esporte aquático, capoeira, vôlei e o squash, com o
objetivo de garantir uma vida saudável e gasto de
energia. Neste momento, desenvolvem técnicas e
habilidades essenciais para o crescimento psicológico,
emocional e motor, além de ampliar o campo de
preferências por esportes variados.

Capoeira

Vôlei

Squash

Projetos, artes, cultura,
nutrição e musicalização
Extrapolando os limites da sala de aula, oferecemos
uma gama de atividades que despertam a curiosidade e
preenchem a rotina dinâmica do dia de nossos alunos.
Os projetos culturais interligam diversas disciplinas de
maneira lúdica, envolvendo pesquisas e apresentações
riquíssimas.
Já as aulas de artes, nutrição e musicalização favorecem
o aprendizado do trabalho em grupo, da coordenação
motora e do relaxamento.
Enﬁm, cada uma das atividades são planejadas e trazem
um diferencial para os alunos do integral.

Disponíveis para estudos e pesquisas que facilitam o
acesso às informações necessárias ao aluno, o ambiente
torna-se dinamizador e prazeroso para a formação dos
hábitos de estudo.

Biblioteca

Informática

Alimentação
Alimentar-se bem é fundamental
para o desenvolvimento integral
dos alunos. Atenta às mudanças
de hábitos e às várias etapas de
crescimento, a nossa nutricionista
elabora um cardápio diversiﬁcado
e adequado às necessidades de
nutrição para cada faixa etária.
Refeitório

Oferecemos até quatro refeições
diárias de acordo com a necessidade de horário de cada aluno.

3038 0199

crescerphd.com.br

Praia do Canto

Música

Aula Nutrição

Uma escola completa
do Berçário ao Ensino Médio

Escola Crescer PHD

