Educação Infantil

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus
aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação
da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29).
Pautados pelos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil e pelas leis educacionais vigentes, o CEMU procura proporcionar,
através de um ambiente adequado e rico em estímulos, o desenvolvimento
global infantil em todas as suas potencialidades.
Acreditamos que o processo de aprendizagem é vivenciado o tempo
todo através de constantes desafios para que nossos alunos sejam capazes de
criar soluções originais a fim de superá-los, possibilitando, assim, a formação
de indivíduos participantes, conscientes, cooperativos e íntegros, através da
associação do lúdico com o conhecimento e da descoberta com a afetividade.
A escola existe para atender à sociedade, e a integração das famílias
no processo pedagógico é garantida tanto pela LDB como pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Nesse sentido, Nossa escola procura
estabelecer um vínculo afetivo de respeito e confiança entre família e escola a
fim de trabalhar de forma integrada e complementar.
Através

de uma metodologia que busca desenvolver na criança

diversas habilidades de forma prazerosa, propiciamos momentos para que a
criança cante, desenhe, pinte, produza brinquedos simples com material
reciclável, declame, dialogue, argumente, negocie, conte casos, pesquise,
brinque, interaja com os colegas e com o professor, resolva situaçõesproblema adequados à sua faixa etária, faça experimentos e festeje as datas
comemorativas com atividades especiais. Além disso, os alunos também
recebem material cartonado para destacar e adesivos para colar em várias
atividades dos livros, o que garante uma maior motivação a eles. O resultado
de tudo isso é uma criança preparada para avançar com segurança em seus
estudos.

No Maternal as atividades buscam desenvolver progressivamente na
criança habilidades motoras, perceptivas e cognitivas. Além disso, há propostas com
histórias, músicas, oficina de brinquedos, datas comemorativas e participação em
Projetos Pedagógicos.
As duas unidades de Educação Infantil estão localizadas em distritos distintos e
possuem, ambas, espaços amplos, seguros e arejados, possuem mobiliários
apropriados, quadra, cineminha, parquinho, área de festa e brinquedoteca. Os alunos
também têm aulas extracurriculares de balé, música e informática.

