
À NOSSA UNIDADE ESCOLAR

SEJAM 
BEM-VINDOS

Aqui iremos conviver, brincar, iremos 

nos emocionar uns com os outros 

e com nós mesmos. Tudo isso em 

função de fazer a felicidade ecoar, fazer 

os sorrisos brilharem para, no fim do 

processo, comemorarmos a vida e o 

desenvolvimento das nossas crianças!



CICLO INICIAL
BASE CIENTÍFICA 
COLÉGIO MAXX / SISTEMA AMG3

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC

DIREITOS QUE 

NORTEIAM O 

PROCESSO 

PEDAGÓGICO

CONVIVER com outras 

crianças e adultos, em 

pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes 

linguagens, ampliando o 

conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à 

cultura e às diferenças entre as 

pessoas. 

BRINCAR cotidianamente de 

diversas formas, em diferentes 

espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), 

ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, sua imaginação, 

sua criatividade, suas experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais. 

PARTICIPAR ativamente, com 

adultos e outras crianças, tanto 

do planejamento da gestão da 

escola e das atividades propostas 

pelo educador quanto da 

realização das atividades da vida 

cotidiana, tais como a escolha 

das brincadeiras, dos materiais, 

dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se 

posicionando. 

Nosso ciclo inicial se fundamenta nos três pilares 

da BNCC para alunos de 0 a 6 anos em combinação 

com o processo imersivo de aprendizado da 

Língua Inglesa, a saber:

1. DIREITOS DE APRENDIZAGEM

2. CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

3. 93 HABILIDADES PARA AS FAIXAS ETÁRIAS



EXPRESSAR como sujeito 

dialógico, criativo e sensível, 

suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens. 

CONHECER-SE e construir 

sua identidade pessoal, social 

e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de 

seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências 

de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição 

escolar e em seu contexto 

familiar e comunitário.

EXPLORAR movimentos, 

gestos, sons, formas, texturas, 

cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, 

histórias, objetos, elementos 

da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes 

sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia. 

O processo de validação do desenvolvimento das 

crianças durante o ano eletivo se dá, por meio 

do material didático, selos e fluxos cronológicos 

específicos que confirmam o ciclo científico.



NURSERY KINDERGARTEN  PRIMARY 1st Grade

BERÇÁRIO INFANTIL 1 INFANTIL 2 1ª Série

Bebês  Crianças bem pequenas Crianças pequenas Crianças
(zero a 1 ano e 6 meses) (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)  (4 anos a 5 anos e 11 meses) 6 anos

Acreditamos no amor e na sabedoria. Entendemos que 
o indivíduo, em seus primeiros anos, 
necessita de afeto, atenção e 
estímulo. Fazer educação para 
a família Maxx é compreender 
a missão que temos de formar 
pessoas que respeitam o próximo, 
amem a vida e integram-se facilmente com 
facilidade.

Também entendemos que o processo que 
se inicia no contato e no acolhimento 
se conclui, em primeira etapa, 
na base de imersão primária 
na língua. Nesse sentido, 
completamos o ciclo 
inicial que vai do Nursery 
(berçário) à 1st Grade 
(Alfabetização).

NURSERY AND 
KINDERGARTEN
MAXX CASA DA ÁRVORE



Contamos com a mais completa infraestrutura em nosso bairro. Em nossas 

unidades, priorizamos os melhores recursos e o ambiente mais saudável, 

iluminado, confortável e seguro. Nossa unidade, como deve ser, vivencia 

constante atualização de modo a atender sempre às novas demandas. 

INFRAESTRUTURA



A multiplicidade de serviço está 

presente em nosso DNA. As crianças 

precisam de espaço, mas também 

de experiências, sejam elas físicas ou 

psicológicas. Também necessitam, 

como seres novos em um espaço 

a desbravar, de cuidado especial. O 

monitoramento deve ser constante, 

observando necessidades, ajustando 

comportamentos, monitorando 

relacionamentos e sentimentos.

Assim, apresentamos os serviços 

CHILD’S DREAMS oferecidos de modo 

permanente às nossas famílias:

O NOVO PARA UM 
NOVO MUNDO



PHSIOTHERAPY

A fisioterapia tem como principal objetivo 
desenvolver habilidades, melhorando a 
independência funcional em contexto lúdico e 
educativo. Recuperar as habilidades motoras 
perdidas dentro do limite do paciente, treinar 
novas formas de adaptação ao ambiente e 
as suas atividades dentro de sua capacidade 
e, por fim, orientar também sobre formas de 
higiene e adaptações.

CHILD’S DREAMS

PHONOAUDIOLOGY

Pode até não parecer, mas a atuação da 
fonoaudiologia vai muito além de “ensinar crianças 
a falar certo”. Segundo o Conselho Regional de 
Fonoaudiologia, o profissional da área é responsável 
pelos cuidados da audição, da linguagem oral, da 
articulação da fala, da voz, da fluência,  da leitura, 
da escrita, dos sistemas orofaciais e da deglutição, 
tanto em termos de promoção e prevenção da 
saúde, quanto com ações de avaliação, diagnóstico, 
terapia das alterações de tais funções e orientação 
a familiares, cuidadores e outros profissionais.



PSYCHOMOTRICITY

Dentre vários estudos, a psicomotricidade é 
conceituada como uma ação de finalidade 
pedagógica e psicológica a utilizar os 
parâmetros da educação física com a intenção 
de melhorar o comportamento da criança 
com seu corpo. É uma ciência que estuda 
o indivíduo por meio de seu movimento e a 
interação social.
Determinante para a vida da criança, em meio 
a tantos conceitos, um ponto converge para o 
consenso: a importância da psicomotricidade 
para que a criança tenha noção do seu corpo, 
do espaço e de como o ato de se mover pode 
ser determinante na educação infantil.
A criança, quando está em processo de 
aprendizagem, precisa interagir com 
outros coleguinhas. Para isso, ela necessita 
estabelecer comunicação, que não se dá 
apenas pela forma oral, mas pelos gestos 
também.

PSICHOPEDAGOGY

A Psicopedagogia Institucional, voltada aos 
transtornos de aprendizagem em ambientes 
de ensino é fundamental para garantir que 
os conteúdos possam ser assimilados e os 
alunos tenham a oportunidade de desenvolver 
o seu raciocínio, inteligência, imaginação, 
criatividade, entre outros aspectos. 
O psicopedagogo pode avaliar o aluno com 
o intuito de identificar possíveis situações 
que interferem em seu desempenho escolar. 
Dessa forma, a atuação do profissional visa 
a garantir o bom andamento das atividades, 
além de possuir uma importância significativa 
para a inclusão escolar. 
Além disso, o psicopedagogo possui um 
importante papel para intervenção junto à 
família dos alunos, visto que o ambiente 
familiar também influencia no aprendizado e 
desenvolvimento infantil.



BABY SWIMMING LESSONS

Divertida e estimulante, a natação para bebês encoraja a aptidão natural dos mais 
pequenos em movimentarem-se na água. Um divertido momento de prazer partilhado 
entre os pais e os filhos!
Depois de nove meses de gestação, todos os bebês estão à vontade dentro da água! 
Até cerca de 1 ano de idade, os bebês ainda têm o reflexo natatório (ou de apneia): 
debaixo da água, os bebês fecham automaticamente a boca, bloqueiam a respiração 
e mexem os braços e as pernas. E que tal aproveitar esta disposição natural para 
proporcionar ao seu bebê umas aulas de natação? 

UMA ATIVIDADE QUE CONTRIBUI PARA A SAÚDE DA CRIANÇA 

Proposta em diversas piscinas, a natação para bebês não tem como objetivo 
ensinar os bebês a nadar, mas o de contribuir para o desenvolvimento sensorial e o 
desenvolvimento motor dos bebês. Dentro da água, os bebês ganham consciência 
do seu corpo, aprendem a movimentar-se de modo diferente e experimentam novas 
sensações. Esta atividade encoraja os bebês a serem mais confiantes, a terem uma 
maior autonomia e a serem mais sociais, graças à presença do grupo. Enfim, é um 
momento privilegiado de cumplicidade e de prazer entre os pais e os filhos. O que mais 
podemos querer?



FULL ENGLISH

Do período em que a criança começa a ensaiar 
a comunicação oral até os 5 anos e 11 meses, 
tem-se processo de aprendizado imersivo da 
Língua Inglesa. Isso se dá não somente nos 
processos de letramento e alfabetização 
básica, mas também na exploração das 
idiossincrasias da Língua

INFANT SWIMMING LESSONS

A natação infantil contribui, de diversas maneiras, para o desenvolvimento físico e cognitivo 
da criança, trabalhando ainda seus aspectos emocionais e sociais. Outro benefício desta 
prática é que ela melhora o desenvolvimento neuromotor e aprimora a sociabilidade e a 
autoconfiança.
A natação também é indicada para crianças que sofrem com doenças respiratórias, como 
asma e bronquite, pois a umidade da água lubrifica as vias respiratórias, fazendo com que 
ela respire melhor.
A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o esporte seja inserido na rotina da 
criança a partir dos seis meses de vida, pois, nesta idade, o ouvido fica desenvolvido o 
suficiente para dificultar a entrada da água, reduzindo as chances de infecção. Além disso, 
o bebê também já estará imunizado contra algumas doenças.



FICAREMOS FELIZES  

DE VOCÊ FAZER PARTE 

DE NOSSSA FAMÍLIA!



F0
01

/2
01

9


