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• BERÇÁRIO •
O incentivo à leitura começa no berçário
Os alunos do berçário desfrutaram de uma semana de descobertas com os
livros, trata-se de uma iniciativa do Projeto Literário, que busca incentivar a
leitura e conta com inúmeros benefícios.
Especialistas acreditam que para alguém se interessar por livros na vida
adulta, é fundamental que a escrita esteja ao seu alcance desde cedo. Ou
seja, estimular o prazer pela leitura desde o berçário pode ser o caminho para
a formação de um futuro leitor. Além disso, o projeto literário no berçário
aumenta as habilidades do bebê para manipular objetos, melhora a coordenação da percepção ocular, estimula a capacidade de observação e claro,
potencializa o interesse por livros.

• INFANTIL •
Colors Everywhere – Jardim Teacher Maísa
O inglês é uma disciplina tratada na escola Crescer PHD com a mesma
seriedade das demais disciplinas. Com aulas lúdicas e divertidas, todos os
dias incentivamos o interesse por essa língua que é a mais falada no mundo
todo. Estudos afirmam que a melhor época para aprender uma língua estrangeira é a infância. Quanto mais cedo o estímulo pelo estudo de idiomas
começar, mais natural será o aprendizado, o que aumenta as chances de
evolução na carreira profissional. A partir do desenvolvimento de uma nova
língua, as crianças ainda melhoram a concentração, desenvolvem habilidades mentais, o raciocínio e consequentemente o aumento do nível cultural.
We have fun everyday!

• FUNDAMENTAL •
Palestra aborda questões como respeito às mulheres e direitos do consumidor
Os alunos do 4º e 5º ano tiveram o prazer de receber a Diretora Presidente do
Procon ES e mãe da nossa aluna Luiza, a Sra. Denize Izaita Pinto, para um
bate-papo sobre direitos, conquistas e papéis exercidos pela mulher na
sociedade atual. Denize também conversou com as turmas a respeito do
Código de Defesa do Consumidor, frisando a importância de se conhecer os
direitos básicos do comprador. O tema promove o desenvolvimento do
aluno e contribui diretamente na formação social deles.

• MÉDIO •
Alunos e pais da Crescer PHD participam de palestra sobre o ENEM
Com o tema “ENEM: histórico, formatos e possibilidades" oportunizamos aos
nossos alunos e familiares uma noite de muito conhecimento e esclarecimento de dúvidas. O sucesso depende, além de conteúdo, de muita informação e parceria escola e família.
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