Novos cenários de aprendizagem
para um mundo em transformação digital.
A escola CRESCER PHD se destaca por oferecer aos alunos uma educação de qualidade, aliando a excelência
acadêmica aos valores como ética, transparência e extremo respeito às famílias. Com a mesma certeza de que
o mundo vive numa frequente mudança, a educação requer movimento, dinamismo e qualidade. Pensando
nisso, a CRESCER PHD vem trabalhando na busca de um padrão elevado de inovação e ensino de línguas, além
de fortalecer as competências socioemocionais, que hoje ocupam lugar de destaque em qualquer modelo de
educação.
Projetos inovadores com o objetivo de aprender a fazer (“mão na massa”), plataformas interativas e parcerias
envolventes garantem aos alunos, sejam eles bebês, do berçário ou pré-vestibulandos do Ensino Médio, uma
composição planejada daquilo que se intitula QUALIDADE.
Com uma metodologia diversificada, possibilitamos o aprendizado em diferentes espaços, aulas criativas e
muitas vezes invertidas (quando o aluno prepara a aula, e o professor faz a mediação), utilização de recursos
tecnológicos e trabalhos colaborativos, buscando protagonismo e significado a realidade dessa geração digital.

NOVA SALA MAKER –
UMA CULTURA DE INOVAÇÃO.
Um projeto arrojado que envolverá conteúdos de
diversas disciplinas e o envolvimento socioemocional. Habilidades exigidas no século XXI, serão
trabalhadas, também, nesse espaço através de
projetos envolventes e desafiadores: capacidade
de trabalho em equipe, resiliência, comunicação
desenvolta e criatividade.

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA BILÍNGUE
Dando continuidade ao programa de inglês da escola, que já acontece
diariamente para alunos de infantil e fundamental I, os alunos a partir do
6º ano terão, também, uma carga horária de inglês ampliada em 2020
com um programa bilíngue que oferece um aprendizado integrado entre
os conteúdos (Ciências, História, Geografia e Artes) e o idioma. O aluno
aprenderá em Inglês e não mais o Inglês.

LETRAMENTO DIGITAL
Uma nova forma de comunicação com o mundo moderno está acontecendo, e
a Crescer se preparou para oferecer aos alunos, desde da educação infantil,
novas ferramentas para o desenvolvimento do aprendizado. Novas atividades,
visando o pensamento computacional e o raciocínio lógico de programação, já
estão sendo utilizadas, e o ano de 2020 chegará com ainda mais novidades.

PLATAFORMAS DIGITAIS

A adoção e uso de novas plataformas digitais será mais uma novidade em 2020, provocando aulas
mais criativas e ampliando o repertório cultural de nossos alunos através da leitura e interpretação
de textos de uma maneira renovada.

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
Novos projetos práticos de vivências reais estão em aquecimento para
estimular os alunos ao exercício da empatia, colaboração e autonomia,
habilidades exigidas no currículo da geração 4.0.

INTEGRAL
O Integral ganhou um reforço especial de 2 monitores, de
Matemática e Português, para o fundamental II. Uma sala nova
de estudos deu mais privacidade aos alunos. Para 2020, teretere
mos mais oficinas de esporte para um dia completo de afazeres.
Aguardem!

