Tendo em vista o papel da escola na transformação da nossa
sociedade, e conscientes que o processo ensino-aprendizagem
precisa acompanhar o ritmo dessa evolução, aqui na Escola
Objetiva estamos constantemente nos atualizando.

Formamos pessoas para esse novo mundo que já começou,
com valores éticos e humanos, capazes de se adaptar às
realidades diferentes e complexas.

Educamos para a vida, com a clareza de que mais que
alfabetizar, queremos conectar o conhecimento ao amor, ao
próximo e à cidadania.

Nossos valores são construídos em princípios sólidos
ao longo de mais de trinta anos:

• respeito humano

• comunicação constante e clara
entre escola e família

• incentivo pedagógico

• humanização e respeito ético nas relações
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CONHEÇA
NOSSOS

valores

Temos orgulho de nossas raízes no bairro Boqueirão. Tudo
começou no ano de 1990 quando nossa diretora Lúcia
Barth, incentivada por seu sogro João Maiczak, inaugurou
a nossa querida escola. Filho de imigrantes poloneses,
João estava certo, pois a escola cresceu consideravelmente,
tornando-se hoje uma referência na comunidade. Nossa
marca é a formação de princípios sólidos, transmitidos de
família para família.

Nossa filosofia baseia-se na crença que o aprendizado
vem da troca de experiências, com base no conhecimento
científico e no profissionalismo. Por sua dedicação e
comprometimento, Lúcia Barth é hoje uma referência na
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história

comunidade, e tem o respeito e a admiração que adquiriu
ao longo dos anos de existência da escola.

Desenvolvemos uma abordagem sociointeracionista, ou seja, a criança
é vista e tratada como um ser social interagindo com seus pares, com
os adultos e nos espaços de convivência.
Assim a criança é valorizada como ser atuante e coautora das
vivências exploratórias que são desenvolvidas no cotidiano escolar.

Este campo de experiência visa desenvolver a identidade de cada
criança, a percepção do outro e do nós, constituindo, assim, a
percepção do indivíduo e da comunidade. Consideramos as vivências
planejadas uma premissa fundamental para as crianças elaborarem
seus conhecimentos sobre si e o mundo.
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EDUCAÇÃO

infantil

No Ensino Fundamental inicia a etapa onde é possível
interligar estudo, pesquisas e experiências vividas dentro e
fora da escola, possibilitando vivências que levam os alunos
a uma reflexão mais crítica e intelectual. As vivências são
materializadas por meio de uma metodologia ativa nas relações
da criança com o conhecimento, o que inclui, pesquisas, aulas
de campos, debates e rodas de conversa.

Nessa etapa estimulamos a organização pessoal, a
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ENSINO

fundamental 1

responsabilidade e a autonomia. Nosso objetivo é desenvolver
a capacidade de uso da linguagem oral e escrita em situações
múltiplas, a partir da nossa realidade social.

Cuidamos das pessoas pensando tanto no indivíduo quanto
no coletivo. Acolhemos famílias e educadores com assessoria
psicológica e pedagógica, criando vínculos que nos fortalecem
emocionalmente e nos amparam nas relações cotidianas.

Durante a pandemia estivemos sempre a frente na busca de
novas soluções. Hoje, estamos trabalhando na forma presencial
e online, seguindo à risca todas as recomendações do órgãos
especializados e com toda a nossa equipe vacinada.
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cuidados

ALÉM DA
PANDEMIA

Todo nosso processo de adaptação está relacionado ao
acolhimento, antes mesmo dos primeiros dias de aula
procuramos conhecer os novos alunos e suas famílias. Nos
preocupamos com a adaptação de ambos, por isso, viabilizamos
encontros entre famílias para trocas de experiências.

Nossos educadores são formados constantemente, incluindo
estudos específicos e técnicas para aprimorar o acolhimento.
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adaptação
DE NOVOS
ALUNOS

Almejamos a formação de leitores críticos e reflexivos, qualidades
que a literatura pode nos proporcionar. Por isso, incentivamos a
leitura do literário de forma natural e também intencional.

Possuímos um vasto acervo de livros que podem ser utilizados pelas
crianças e pelos educadores durante as atividades na escola. Vale
ressaltar o desenvolvimento dos Projetos de Literatura em todas as
turmas, que incluem contação de histórias e dramatizações.
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Nossos eventos escolares promovem o encontros das famílias, o
relacionamento com a comunidade e são muito ricos pela trocas
de experiências. Nesses momentos, todos podem demonstrar
conhecimentos e talentos, compartilhando habilidades e serviços,
além de sentimentos de pertença como amizade, solidariedade e
empatia.

A escola está sempre aberta para acolher as famílias nas
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datas comemorativas, promovendo o esporte, as artes e na
apresentação dos projetos pedagógicos.

As aulas de campo são fundamentais para a realização e
concretização da nossa proposta pedagógica. Articulamos para que
os conteúdos teóricos estudados possam vivenciados pelas crianças
na prática.

Dá gosto de ver a euforia das crianças nesses momentos. É uma
riqueza de sensações e experiências que ampliam a relação delas
com os outros, com a escola e com o mundo.
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vivências
EXTERNAS E
AULAS DE CAMPO

Consideramos o cuidar, o brincar e o ensinar conceitos
indissociáveis no processo ensino-aprendizagem, eles caminham
juntos e nunca de forma fragmentada. Cuidar significa acolher
a criança nas questões afetivas e biológicas, consideramos aqui
sua saúde, sua alimentação e sua higiene. Sem o cuidar não há
condições para o brincar e o educar.

Brincar é a linguagem primordial das crianças e, por isso,
fundamental no cotidiano escolar. Entendemos que as
brincadeiras fazem parte de uma ação educativa intencional de
suma importância para o desenvolvimento integral da criança.
Ensinar é o terceiro pilar do nosso tripé e pressupõe orientar a
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cuidar

BRINCAR E ENSINAR

criança para o seu amadurecimento emocional gradativo, com
aproveitamento dos seus potenciais, sabendo conviver e lidar
com as diversidades.

Entendemos que o brincar é a linguagem que a criança utiliza
para interagir com os outros e com o ambiente, desenvolvendo
habilidades cognitivas e motoras, autonomia e criatividade.

O fato de considerarmos o brincar como linguagem amplia a
importância do conceito no cotidiano da infância e da escola,
muda o olhar dos educadores quanto a sua postura diante das
brincadeiras das crianças e quanto a sua forma de planejar.
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o brincar
COMO LINGUAGEM

Observamos que no contexto em que vivemos os conceitos
são revistos, ampliados e relacionados. Nessa mesma
linha, o processo ensino-aprendizagem também precisa
ser constantemente atualizado, pois este processo supõe a
compreensão da forma como analisamos as informações, como
pensamos e como aprendemos.

Como o ato pedagógico de ensino-aprendizagem constitui-se,
ao longo prazo, num projeto de formação humana, propomos
que esta formação seja orientada por um processo de
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processo
DE ENSINO-APRENDIZAGEM

autonomia que ocorra pela produção do conhecimento, como
forma de promover a democratização dos saberes e como
modo de elaborar a crítica da realidade existente.

Nossos alunos fazem parte de um cotidiano democrático e
participativo que lhes oferece instrumentos e dão a condição de
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver suas ações.

Protagonistas de sua própria história, buscamos sempre escutar
e procuramos saber seus interesses e vontades, considerandoos sem perder a relação com a intencionalidade da proposta
pedagógica.
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protagonismo
INFANTIL

Entendemos que é pela prática da pesquisa que exercitamos
a reflexão sobre a realidade para podermos compreendê-la e,
assim, agir sobre a mesma.

Incentivamos o pensamento científico e a pesquisa como a
principal metodologia para o desenvolvimento individual e
intelectual, fazendo a criança protagonista da sua própria
história, colocando-a de forma ativa e sensível no ato de
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a pesquisa
COMO PRINCÍPIO DO
ATO DE CONHECER

conhecer.
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