
 

COMPARTILHAR CONHECIMENTOS 
Deus em sua infinita bondade nos oferece a cada ano a oportunidade 

de recomeçar, e estamos felizes em poder compartilhar mais um ano 

com vocês. Em 2017 teremos muitos projetos, e a interação fará 

parte do nosso dia a dia. Compartilharemos aventuras e experiências, 

descobriremos novos horizontes e, juntos, aprenderemos e 

cresceremos. 

Sejam bem-vindos ao CRM! 

A NOSSA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
O CRM tem uma filosofia pedagógica alicerçada no sistema sociointeracionista (Vygotsky). A aprendizagem acontece no dia a dia, no 

qual o aluno interage com o meio, adquirindo novas experiências, criando e recriando conceitos críticos de forma que ele seja um 

agente transformador, para uma sociedade mais justa e humana, exercitando 

sua autonomia e apropriando-se de novas vivências.  Dessa forma, o ensino é realizado de maneira criativa e eficaz, construindo um 

aprendizado significativo e uma cidadania consciente, pois o CRM se preocupa com o desenvolvimento integral do aluno, criando 

oportunidades e abrindo espaço para que ele vivencie experiências desafiadoras, estimulando sua reflexão e raciocínio. 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Serão enviados os boletos bancários referentes as parcelas dos meses de fevereiro a dezembro do 

ano letivo, caso haja alguma perda ou extravio será cobrado uma taxa de administração bancária 

para a segunda via destes. 

As apostilas da INFORCHILD (Robótica e Informática Educacional) estão à venda na Secretaria, 

trata-se de um material específico desta empresa responsável por este serviço.  

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
As aulas de Educação Financeira, a partir do Infantil III têm o objetivo de ensinar as crianças a 

lidarem com o dinheiro de forma correta, fazendo-as refletirem sobre suas próprias 

necessidades. Os alunos realizarão as atividades desta área do conhecimento através das fichas e 

de registros nos cadernos.  Educação Financeira é de importante valia para mudar posturas, 

estimulando a criança a analisar e planejar para realizar os seus sonhos, transformando atitudes 

para uma vida segura. 

FESTA DE CARNAVAL: RECICLANDO, TRANSFORMAMOS SUCATA EM ALEGRIA! 
Bem-vindos à primeira comemoração sociocultural do CRM! 

As nossas festividades são repletas de alegria e muito aprendizado. Neste ano, o nosso projeto busca direcionar as nossas 

ações, aproveitando este tema para trazer ao Carnaval uma proposta que una a ação de RECICLAR com a cultura da 

festividade. Teremos em nossa festa de Carnaval, uma bela exposição e desfile das produções artísticas confeccionadas com 

material reciclado. 

Orientações: 

Horário de funcionamento 

neste dia até às 11h30min. 

A fantasia é livre, traga seu lanche. 

Turno integral até às 13h com o 

almoço. 

Programação: 

Data: 24/02/2017 

Exposição das Produções artísticas na 

quadra: 8h 

Desfiles das Turmas: a partir das 

9h30min 



 

DICAS IMPORTANTES 
 Colocar o nome do aluno no UNIFORME; 

 Para colaborar com uma maior organização, os alunos do turno Integral devem ter sempre na bolsa uma sacola 

plástica para colocar a roupa suja e/ou molhada; 

 Enviar diariamente uma garrafa de água na bolsa do aluno; 

 O trânsito na frente do CRM é volante, portanto, se precisar DESCER DO VEÍCULO, USE O ESTACIONAMENTO. 

Colabore com o trânsito, e não esqueça a CICLOFAIXA na frente da nossa escola, ATENÇÃO! 

  Atentem-se à AGENDA, assinando-a diariamente; 

  Atenção ao INFORMATIVO MENSAL, este contém informações importantes e está disponível no site:      

 www.colegioreinomagico.com.br. O facebook do CRM está sempre atualizado com as atividades pedagógicas vivenciadas. 

 

FUTSAL 

Dias: segunda e quinta-feira 

Horários:  

           4 e 5 anos – 11h10 às 11h40 

           6 a 9 anos – 11h40 às 12h25 

Matrícula e mensalidade: R$ 80,00 

 

BALLET 

 

 Dias: terça e quinta-feira 

Horários: 

2 e 3 anos – 11h10 às 11h45 

4 a 9 anos – 11h45 às 12h30 

Matrícula e mensalidade: R$ 100,00 

CAPOEIRA 

 

Dia: quinta-feira 

Horários: 11h30 às 12h/16h40 às 17h10  

A partir dos 3 anos 

Matrícula e mensalidade: R$ 40,00 

NATAÇÃO Horário e dia a combinar na Golfinho 

Matrícula e mensalidade na Golfinho 

 

REUNIÕES: I ENCONTRO FAMÍLIA E ESCOLA 
Teremos ao longo do ano, alguns encontros importantes para fortalecer a nossa parceria, construindo em conjunto 

este processo de desenvolvimento dos nossos educandos. Algumas reuniões serão por unidade, para demonstrar a evolução 

da aprendizagem da criança, e outras serão para apresentar o desenvolvimento do projeto pedagógico definido para o ano 

letivo de 2017. 

E por falar em projeto, gostaríamos de convidá-los para conhecerem o projeto pedagógico de 2017 do CRM, 

e discutir o processo de desenvolvimento atrelado a nossa proposta de ensino. Nosso encontro será: 

14/02 – Famílias do Infantil I e II 

15/02 - Famílias do Infantil III e IV 

16/02 - Famílias do Infantil V e 1º Ano 

17/02 – Famílias do 2º Ano e 3º Ano 

Local: CRM            Horários: Turmas Manhã: 7h30min às 8h30min/Turmas Tarde: 17h às 18h 

Pauta da Reunião: Proposta Pedagógica do CRM e Apresentação do Projeto Pedagógico 2017. 

Dia do Brinquedo 
Valorizamos a ludicidade como forma de 
construir o conhecimento, temos espaços 

e materiais para esta prática, sendo 
assim, contamos com a colaboração da 

FAMÍLIA deixando a criança trazer 
BRINQUEDOS DE CASA APENAS NA 

SEXTA-FEIRA. 

Comemoração dos aniversariantes 
 Os aniversários são comemorados no final de cada mês, 
de forma coletiva, na qual os alunos confraternizam com os 
colegas. Solicitamos que compreendam que não será 
autorizada a presença de familiares, decoração que modifique 
o ambiente da sala de aula e sacolinhas com guloseimas. 

ESCOLINHAS DE ESPORTES 

http://www.colegioreinomagico.com.br/

