
Educação para a arte.
Aulas de Educação Física.
Aulas-passeio.
Material Didático GIROLHAR.
Expressão Corporal.
Desenvolvimento da psicomotricidade.
Salas com Internet.
A descoberta do mundo das letras e dos números.
Atividades Lúdicas.
Educação Ambiental – Espaço Verde.
Espiritualidade.
Aula de Inglês 5 vezes por semana.
Projetos (Festa Junina, Miniolis, Dia dos Pais, Dia das Mães, Semana da Criança, etc.)

A Educação Infantil do Salesiano recebe crianças a partir dos 3 anos incompletos (sem 
fralda). É nesta fase da vida (0 a 6 anos) que a criança  tem seu maior desenvolvimento, e investir
numa educação de qualidade é essencial para os passos seguintes da vida. Para fazer isso da 
melhor forma, contamos com: 

O Salesiano é mais do que uma escola. É um mundo de conhecimento e um espaço de convivência!

Educação Infantil



Projeto didático pedagógico da RSB, que prioriza a construção de conceitos, desenvolvimento de
habilidades e competências, com o referencial teórico da BNCC.
Conselho de Classe Participativo.
Gestão de Grupo para constituição das comunidades de aprendizagens.
Aulas-passeio.
Práticas desportivas.
Aulas de Inglês 5 vezes por semana.
Espiritualidade.
Salas com Internet.
Educação Ambiental – Espaço Verde.
Material Didático – Coleção Nautas.
Aulas de Educação Física.
Projetos (Festa Junina, Miniolis, Dia dos Pais, Dia das Mães, Semana da Criança, etc.)

 A formação integral exige uma ação educativa capaz de proporcionar o desenvolvimento harmônico
e progressivo de todas as dimensões do ser humano, a saber: dimensão psicomotora, intelectual e
cognitiva, socioafetiva, relações interpessoais, ético-social e transcendente. 
Para proporcionar este desenvolvimento, o Salesiano oferece:

Ensino Fundamental



Espaço privilegiado para brincar junto à natureza.
Acompanhamento para realizar as tarefas escolares.
Aulas-passeio.
Culinária.
Arte e Movimento.
Educação Corporal.
Educação Ambiental.
Horta e Jardinagem.
Iniciação Esportiva.
Aprendizagem criativa.
Recreação.

O projeto atende as crianças do Infantil III ao 4º ano do Ensino Fundamental, a partir das 
8 horas, com atividades que acontecem no Colégio Salesiano Balneário Camboriú e no Espaço
Verde. Para 2022, ofereceremos às famílias interessadas a opção de escolher entre 1 a 5 dias
por semana*. O projeto conta com as seguintes atividades especiais:

As refeições (almoço/lanches) e o transporte para o Espaço Verde e aulas-passeio 
estão incluídas no valor do projeto. As atividades encerram às 18h15.

*Para a composição das turmas é preciso verificar o número mínimo de alunos 
que possuem interesse em matricular-se.

Organização do Plano Pessoal de Estudo, respeitando a rotina diária do aluno com 

Momento para as tarefas escolares.
Momento para o estudo, leitura e reescrita.
Revisão das habilidades, trabalhando a memória de longo prazo.
Acompanhamento direcionado em grupo (trabalhando em pares), respeitando a 

A atividade tem como proposta auxiliar o aluno na organização das rotinas escolares no horário 
do contraturno escolar, com o objetivo de desenvolver processos de ensino complementares, 
que garantam a aprendizagem efetiva para todos os alunos. 
A Tutoria acontece todas as tardes, das 13h15 às 15h30, com acompanhamento diário 
de profissionais da educação que auxiliam o aluno no desenvolvimento da autonomia 
do processo de aprendizagem.  As vagas são limitadas e as famílias poderão optar por 
1 a 5 vezes na semana.

Atividades realizadas:

        suas atividades extras.

        demanda das habilidades e competências de cada comunidade de aprendizagem. 

Aprender a se organizar, a gerenciar suas atividades e projetos, faz com que o aluno se 
responsabilize por sua aprendizagem, desenvolvendo a autonomia e a autoestima. 

Projeto Contraturno

Tutoria Pedagógica - 3º e 5º ano (matutino)



Escolinhas Esportivas - As escolinhas de esportes acontecem das 18h15 às 19 horas para as turmas 
do período vespertino e das 13h15 às 14 horas para as turmas do período matutino. As aulas acontecem
uma vez por semana. 

Oficinas Culturais - As oficinas culturais têm o objetivo de despertar, desde criança, as habilidades
artísticas, a sensibilidade e a criatividade. Para 2022 teremos as opções de Música e Dança, das 
13h15 às 14 horas para os alunos do período matutino. 

INGLÊS FIRST STEPS - O First Steps atende crianças a partir de 3 anos, oferecendo aulas 5 vezes por
semana com um ensino de qualidade e uma metodologia lúdica, cuidadosamente desenvolvida por
profissionais capacitados e abordagem construtivista. A carga horária estendida e as aulas de inglês sem 
o uso da tradução, permitem que o aprendizado aconteça de forma natural, onde o (a) aluno (a) vivencia 
a nova língua através de brincadeiras, jogos, culinária, teatro, músicas, histórias infantis e atividades
manuais. Todos os estágios de desenvolvimento – emocional, intelectual e de aquisição de um segundo
idioma - são estimulados e respeitados. Desta forma, nossos alunos são estimulados a se comunicar,
cantar e brincar em inglês desde a primeira aula e o resultado disso é que aprendem brincando!

ESCOLA DE JUDÔ ADRIANA CAPELA - A UNESCO declara o JUDÔ como o melhor esporte de formação
inicial para crianças e jovens, pois promove educação física integral e permite, através do conhecimento 
e da prática regular, o aprimoramento de todas as possibilidades psicomotoras necessárias para o
desenvolvimento saudável.
A Escola de Judô Adriana Capela acredita e trabalha para que o aprendizado seja amplo, inserindo as
técnicas, regras e conceitos do Judô de forma progressiva e respeitando a evolução individual de
aprendizagem. Oferece material didático de apoio e efetua avaliação mensal de aprendizagem. 
O objetivo é que a iniciação esportiva da modalidade aconteça de forma leve, alegre e com toda a
disciplina que tradicionalmente norteia o Judô, transmitindo todos os valores da modalidade.

Atividades Extracurriculares

Parcerias

TABELAS DAS ESCOLINHAS E OFICINAS CULTURAIS 2022 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
Para as turmas
do Matutino

Para as turmas
do Vespertino

Basquete 
(Inf e 1º ano) Basquete (EF)

Basquete Futsal

Futsal

Judô

Judô

Música Dança

Judô

As vagas são limitadas e a abertura da turma depende da inscrição de um número mínimo 
de alunos interessados.


