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DESPERTANDO A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A melhor forma de despertar o gosto pela matemática na edu-
cação infantil é brincando.  Vários jogos são desenvolvidos para 
exercitar as habilidades mentais dos pequenos. Símbolos, gráfi-
cos e resoluções de problemas ativam o raciocínio lógico de uma 
maneira lúdica e eficaz.

ENGLISH IS A LOT MORE FUN AT CRESCER PHD!

Nossos alunos realizaram uma visita ao planetário de Vitória. A sessão 
promoveu uma encantadora viagem pelo Sistema Solar. Durante essa viagem 
foi possível ver a formação da nossa galáxia, Via Láctea, o tamanho das 
estrelas, visualizar os planetas, as órbitas e suas características e conhecer 
alguns satélites naturais, cometas e meteoros. 

AULA ATIVA DE CIÊNCIAS

A construção e o lançamento de foguetes artesanais propiciaram aos 
alunos do 6º ano a compreensão de conceitos como temperatura, 
pressão, distância e reação química. A aprendizagem ativa é uma 
técnica de ensino utilizada aqui na CRESCER PHD. Ela é baseada em 
um envolvimento maior dos alunos, que são convidados a estudar 
através de leituras, debates, jogos, estudos de caso e trabalhos. A 
prática desenvolve  a reflexão sobre os assuntos e promove ricas 
discussões em sala de aula.

AULA ATIVA DE GEOGRAFIA

A turma da 1ª série trabalhou escalas e projeções levando em conside-
ração a região da Praia do Canto e utilizando a Crescer PHD como ponto 
de partida. Nesse esboço, conhecido como croqui, foi possível desen-
volver a noção de espaço, símbolos e grandeza métrica.

VISITA AO PLANETÁRIO

Diariamente, a partir da educação 
infantil, apresentações, culinária, 
games, quiz, músicas e várias outras 
dinâmicas fazem parte do aprendizado 
aqui na escola. Do you speak English?



MATERIAL DIDÁTICO BERNOULLI 

Utilizado com sucesso, há 4 anos, em nosso Ensino Médio, adotamos, a 
partir deste ano, o material do Bernoulli também para as turmas  do funda-
mental II, com uma proposta moderna de um aprendizado autônomo, con-
sistente e atraente. Soluções digitais como a plataforma “MEU BERNOU
LLI” (ambiente virtual de aprendizagem - que disponibiliza e-book interati-
vo, metas de estudo e análise de desempenho após simulados), e o “BER-
NOULLI PLAY” (com resolução de exercícios, vídeo aulas, vídeos didáticos 
animados, realidade aumentada e animações interativas) tornam o apren-
dizado atraente para essa geração de alunos tecnológicos.

Relato de Carolina Machado de Oliveira Melo, do 6º ano.
“Esse novo material é muito legal, pois tem uma linguagem mais moderna e com muita tecnologia, como 
o QR code que nos ajuda a entender melhor as matérias. As apostilas também têm uma linguagem muito 
fácil e bem explicativa”

Atentos às novas exigências na educação e no mercado de trabalho, 
nossa escola está sempre em busca de atividades que favoreçam 
um equilíbrio entre o aprendizado e a inteligência emocional.

Além envolver nossos alunos, promovemos projetos, palestras e 
atividades que oferecem suporte individual nesta importante fase de 
construção de personalidade.

A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA SOCIOEMOCIONAL NA CRESCER PHD

Os projetos no laboratório de informática oferecem um leque 
de possibilidades de apoio ao conteúdo da série, além de 
ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de aplica-
tivos, games, edição de vídeos, HQ, curtas e linguagens de 
programação.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

#COMPARTILHE


