Manual Institucional da
Educação Infantil

Maple Bear – Programa da Educação Infantil
Aprendendo para a Vida
Em um Ambiente Seguro, Acolhedor e Centrado na Criança
Toda criança merece o melhor começo possível na vida e o apoio que a permita desempenhar ao máximo seus
potenciais. As crianças se desenvolvem rapidamente nos primeiros anos de vida, e as experiências que elas vivem
entre o nascimento e os cinco anos de idade influenciam diretamente em suas oportunidades futuras. A Maple
Bear estabelece padrões elevados para assegurar que elas estejam prontas para ingressar no ensino fundamental.
A Maple Bear proporciona a elas uma ampla gama de conhecimentos e habilidades que fornecem a base certa
para o progresso ideal na escola e na vida.
A metodologia Maple Bear baseia-se em muitos elementos de criação e implementação de programas com
elevados padrões:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

O Programa da Educação Infantil da Maple Bear baseia-se nas práticas atuais da educação canadense.
O programa é elaborado para educar a criança como um todo - física, intelectual, emocional e
socialmente.
A integração de assuntos de formas temáticas oferece um programa rico e estimulante que incentiva a
criatividade, a imaginação e a autoexpressão.
Nosso idioma básico de ensino, em todos os países, é o inglês. Nos locais em que o inglês é a segunda
língua, seguimos o modelo de grande sucesso de imersão canadense em aprendizagem de idiomas.
Ensino no idioma materno das crianças, bem como em outros idiomas, é fornecido conforme for
necessário.
A Maple Bear é um ambiente seguro onde se incentiva assumir riscos e onde os alunos veem a si mesmos
como aprendizes capazes e competentes.
Diversos estilos de aprendizagem e estágios de desenvolvimento são considerados em todos os
momentos.
A Maple Bear é um lugar empolgante, onde as crianças desenvolvem uma autoimagem positiva e são
incentivadas a serem verdadeiras consigo mesmas e com os outros.
Uma das prioridades do programa Maple Bear, centrado no aluno, é a linguagem. A linguagem abrange
as áreas de compreensão, fala, leitura, escrita, visualização e representação. Os alunos serão ensinados
a ouvir com atenção e a falar fluentemente. Eles aprenderão a ler e também desenvolverão amor pela
leitura, uma habilidade para a vida toda. A leitura é um facilitador que abre portas para diferentes
aprendizagens. Seu filho irá, desta forma, ganhar confiança e adquirir as habilidades necessárias para se
tornar um aprendiz ao longo da vida. A escrita é um processo que está em contínuo desenvolvimento,
desde os primeiros estágios de traçar garatujas até a capacidade de escrever frases complexas e
expressar ideias. Os alunos serão cuidadosamente orientados e incentivados a progredir ao longo desse
processo. Visualizar e representar significa aprender as técnicas e convenções da linguagem visual
para se tornarem leitores mais conscientes, críticos, e apreciadores de comunicação visual e, por fim, se

•

tornarem criadores eficazes de produtos visuais.
Em Matemática, o programa da Maple Bear oferece aos alunos muitas oportunidades para
desenvolverem e fortalecerem suas competências em contagem, compreensão e uso dos números e em
resolução de problemas simples de adição e subtração. Os alunos irão explorar e aprender sobre formas,

•

espaço, medidas, identificação de regularidades e propriedades e gerenciamento de dados.
O programa Maple Bear de Ciências foi projetado levando em consideração as fases de
desenvolvimento das crianças nos anos iniciais. Nessa idade, as crianças necessitam de muitas
experiências que são essenciais para a aprendizagem baseada na investigação.
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•

Em Estudos Sociais, as crianças serão orientadas a dar sentido ao mundo ao seu redor e a sua
comunidade através de oportunidades para explorar, observar e descobrir mais sobre pessoas, lugares,

•
•

tecnologia e meio ambiente.
Todos os funcionários da Maple Bear são orientados anualmente por educadores canadenses experientes
e altamente qualificados.
Especialistas enviados do Canadá conduzem anualmente uma Inspeção de Garantia de Qualidade.
Essa avaliação é abrangente, incluindo averiguação das instalações do prédio, operações da escola e
implementação do programa educacional.

Há três aspectos fundamentais da abordagem Maple Bear na Educação
Infantil, são eles:
I.
II.
III.

Incorporação de oito áreas de desenvolvimento no currículo e planos diários.
Identificação e empenho para a conquista dos objetivos de aprendizagem até o final
da educação infantil.
Avaliação e comunicação do desempenho.

I. Incorporação das oito áreas de desenvolvimento
no currículo
Há oito áreas de desenvolvimento que são fundamentais para nossos programas de Educação Infantil. Essas
áreas são contempladas diariamente por meio de um planejamento cuidadoso desenvolvido pelos professores
da Maple Bear e dos programas canadenses habilmente elaborados. Os alunos da Educação Infantil vivenciarão
centenas de experiências significativas que lhes permitirão chegar a conclusões e praticar variações delas.

1. Desenvolvimento Emocional e Social
Nessa idade, o desenvolvimento emocional e social saudável de uma criança é extremamente importante. As
crianças desenvolverão muitas características positivas de comportamento, tais como o compartilhamento,
o carinho, a empatia, o respeito e a responsabilidade. As crianças precisam de relacionamentos e interações
afáveis com os adultos a sua volta.
As crianças que recebem respostas afetuosas e positivas dos adultos aprendem que elas são estimadas. Nesse
ambiente seguro, elas se sentem livres para explorar, experimentar e se comunicar. Elas terão experiências bem
sucedidas. E assim, se desenvolverão cognitiva, física e socialmente.
As crianças também gostam de se relacionar com outras crianças. É comum que elas manifestem o desejo de
brincar com outra criança ou um adulto oferecendo-lhe um objeto.
Cada interação com as crianças é uma interação social. Ensinamentos sociais são aprendidos através de
exemplos. Os professores da Maple Bear modelam comportamentos sociais desejados ao longo de todo o dia.
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2. Linguagem e Desenvolvimento Inicial do Letramento
Compreender (linguagem receptiva) é um processo muito diferente de falar
(linguagem expressiva). O entendimento se desenvolve antes da fala.
Ao lidar com crianças na Educação Infantil, todas as atividades são atividades
baseadas em linguagem. As crianças aprendem a linguagem naturalmente ao
ouvi-la em contexto. Elas aprendem a falar ao conversarem e serem ouvidas.
Quando as crianças tentam se expressar, não corrigimos os erros de gramática
ou pronúncia. Em vez disso, nós repetimos a palavra ou frase corretamente
como uma parte natural da conversa.
As crianças desenvolvem habilidades de pré-leitura quando os professores:

•
•
•
•
•
•
•

Proporcionam a elas muitas oportunidades para se expressarem.
Contam-lhes pequenas histórias.
Apresentam-lhes imagens.
Leem para elas livros de imagens.
Permitem que elas manuseiem os livros.
Demonstram a atitude de que ler livros é muito divertido.
Oferecem diversas oportunidades para elas aprenderem e discutirem
sobre o próprio universo.

Aprender a amar a leitura começa em uma idade muito jovem. As crianças
podem aprender que a leitura de um livro com um adulto é uma experiência
muito agradável. Nessa idade, elas são incentivadas e têm muitas oportunidades
para experimentar os estágios iniciais de leitura, manipulando e interagindo
com os livros.

3. Desenvolvimento da Coordenação Motora Fina
Coordenação motora fina se relaciona com a progressiva capacidade de usar
os pequenos músculos das mãos de forma coordenada. Observação: nós não
podemos ensinar as crianças a adquirir as habilidades motoras finas. O que
podemos fazer é oferecer muitas oportunidades para que elas desenvolvam
essas habilidades enquanto se divertem e fazem as descobertas por si próprias.
Os professores da Maple Bear criam oportunidades positivas para as crianças
praticarem e explorarem o uso de objetos de muitas maneiras diferentes
durante o dia.

4. Desenvolvimento da Coordenação Motora Grossa
Refere-se ao desenvolvimento dos grandes músculos do corpo (braços, pernas e
tronco). Novamente, não se pode ensinar uma criança a andar, correr ou se mover
antes que ela esteja pronta.
Na escola, as crianças serão incentivadas a correr, saltar, escalar, rastejar, subir,
descer, empurrar, jogar, puxar, se equilibrar, passear, dançar, se movimentar e se
esticar em um ambiente envolvente, seguro, supervisionado e limpo.
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5. Desenvolvimento Cognitivo
O desenvolvimento cognitivo refere-se às habilidades de pensamento. Essas
habilidades permitem que a criança descubra como o mundo funciona e como
as coisas estão organizadas. Diz-se que os alunos da Educação Infantil são como
“pequenos cientistas” que se envolvem em experimentos sem fim, fazem as
coisas acontecerem, e descobrem sobre as propriedades físicas das coisas ao
seu redor. Isso levará, em anos posteriores, à capacidade de resolver problemas
e de se envolver em pensamentos mais abstratos.
Os professores da Maple Bear nutrem o desenvolvimento cognitivo das crianças
através de:
a) Exploração sensorial – Os alunos da Educação Infantil precisam usar seus
sentidos - visão, audição, paladar, tato e olfato - para fazer descobertas
sobre o mundo. As crianças terão muitas oportunidades seguras para
experimentar e usar seus sentidos.
b) Causa e efeito – Os alunos da Educação Infantil vão começar a perceber
que eles podem fazer as coisas acontecerem ao longo do seu dia na escola.
“Se eu fizer isso... então aquilo acontece”. Começa como uma atividade
aleatória, mas logo se torna uma atividade orientada.
c) Uso de ferramentas – Nos primeiros anos os alunos terão chances de usar
ferramentas simples, como martelos, rampas, e interruptores.
d) Permanência do objeto – Os alunos serão orientados a aprender que, mesmo
quando eles não podem ver uma pessoa ou um objeto, estes continuam a existir.
e) Tamanho, forma e espaço – Os alunos vão começar a desenvolver
noções de tamanho, forma e distância através de quebra-cabeças,
jogos e atividades que desenvolverão os fundamentos básicos de
conceitos matemáticos futuros.
f) O uso de símbolos – Os alunos vão aprender que um carro de
brinquedo pode representar o carro da família e que as imagens
podem representar pessoas. Símbolos matemáticos simples, como
+, -, = serão introduzidos e ensinados por meio de histórias, jogos
e atividades. As crianças começarão a representar através de
gráficos dados significativos e a saber que isso lhes dá informações
importantes.
g) Conceitos matemáticos – Os alunos terão muitas oportunidades
para contar e explorar conceitos de mais e menos. Vão praticar
através de experimentos na mesa de areia e transferência de
líquidos a diferentes recipientes.
h) Conceito de tempo – Cedo, tarde, ontem, hoje, depois e antes
serão conceitos aprendidos pela prática diária e pela repetição.
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6. Desenvolvimento artístico e criativo
Os alunos da Educação Infantil participarão de atividades de arte que são adequadas ao desenvolvimento e
podem ser resumidas em:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pintura
Modelagem com argila e massinha
Alinhavos usando uma variedade de materiais
Desenho com giz de cera, lápis, giz e canetinhas ou hidrocor
Conhecimento e apreciação de diferentes formas de arte e artistas através de livros, filmes e DVDs
Experiências com pintura a dedo
Uso de cola bastão ou cola branca
Criação de modelos e sequências padrões com esponjas embebidas em tinta

Acreditamos que as atividades artísticas são importantes por muitas razões, elas podem fazer as crianças se
sentirem valorizadas por suas criações, dar-lhes a chance de combinar elementos para criar um produto, darlhes a oportunidade de explorar o espaço e as direções, e dar-lhes a oportunidade de desenvolver o controle
muscular fino.

7. Desenvolvimento de Brincadeiras de Dramatização
Crianças da Educação Infantil gostam de simular ou brincar de interpretar. Brincadeiras de dramatização são
realmente importantes para as crianças pequenas. É assim que elas aprendem a dar sentido ao mundo ao
seu redor, essencial para o desenvolvimento cognitivo. Oportunidades serão criadas para brincadeiras de
dramatização uma vez que promovem:

•
•
•

Desenvolvimento emocional - As crianças vão aprender os papéis de pessoas importantes em suas vidas,
tais como pais, médicos e professores.
Interação social - As crianças trabalharão juntas ao se envolverem nas brincadeiras de interpretação
com os colegas.
Desenvolvimento da linguagem - As crianças vão voluntariamente praticar a língua e comunicar-se
livremente ao interpretar papéis.

8. Música e Desenvolvimento dos Movimentos
As crianças adoram música e canto. Elas também aprendem sons,
vocabulário, entonação e ritmos de uma língua através da música. Na
Maple Bear, promovemos esse desenvolvimento ao cantar músicas
que são divertidas e que envolvem movimentos. Nós acreditamos que
é uma excelente forma para as crianças internalizarem sons, ritmos e
entonações do inglês. A música é uma excelente maneira de ensinar
cultura às crianças.
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ll. IDENTIFICAR E TRABALHAR EM BUSCA DOS
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DO JARDIM DA
INFÂNCIA
Até o final do jardim de infância pretendemos alcançar, com todos nossos alunos da Educação Infantil, os
seguintes resultados de aprendizagem nas áreas a seguir:

Letramento
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicar-se de forma efetiva através da escuta e da fala.
Demonstrar entendimento de uma variedade de materiais escritos lidos para eles (por exemplo, histórias,
poemas, textos de não ficção).
Ter boa compreensão dos símbolos do alfabeto.
Compreender escritas simples, apropriadas para leitores iniciantes.
Usar estratégias fonológicas para abordar palavras desconhecidas nos textos.
Usar hipóteses de escrita para expressar ideias em registros diários e texto simples.
Comunicar pensamentos e sentimentos por meio de estratégias de escrita apropriadas para iniciantes.
Interagir com mídias (por exemplo, programas de computador, DVDs, CDs).

Comunicação e Desenvolvimento da Linguagem
•
•
•
•
•
•

Ouvir com atenção em uma série de situações.
Ouvir histórias, tentando prever eventos-chaves, e responder com observações, perguntas ou ações
pertinentes.
Usar corretamente formas do passado, presente e futuro ao falar sobre eventos ou experiências.
Expressar-se de forma efetiva, mostrando consciência das necessidades dos ouvintes.
Desenvolver as próprias narrativas e explicações, conectando ideias ou eventos.
Seguir instruções envolvendo várias ideias e ações.
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Matemática
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar até 10, em escalas ascendente e descendente, utilizando correspondência um a um.
Representar e descrever números até 50.
Resolver problemas simples de adição e subtração.
Comparar oralmente e quantificar conjuntos de objetos e descrever a relação entre eles.
Identificar, criar e ampliar padrões usando um ou mais atributos.
Descrever, ordenar, classificar e comparar formas e figuras.
Demonstrar conhecimento de gráficos: função e construção.
Usar habilidades simples de resolução de problemas.
Usar linguagem matemática, por exemplo: ‘todos juntos agora’, ‘quantos restaram’, ‘mais do que’,
‘maior que’ e ‘igual a’.

Ciências e Tecnologia
•
•
•
•
•
•

Demonstrar curiosidade e disposição para explorar e experimentar.
Demonstrar compreensão do e cuidado com o meio ambiente.
Demonstrar consciência de características e funções de alguns materiais comuns, por exemplo, papel,
água, areia.
Identificar padrões e ciclos da natureza usando suas próprias observações, por exemplo, germinação
dos brotos, abertura de botões, folhas caídas, ciclo de vida da borboleta.
Trabalhar com colegas utilizando tecnologia, por exemplo, compartilhar ferramentas, construir em
grupo, e trabalhar em duplas no computador.
Demonstrar consciência de que objetos familiares são projetados para atender o corpo humano, por
exemplo, luvas e triciclos.
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Compreensão do Mundo
•

Demonstrar compreensão sobre o que os torna únicos, e
capacidade de falar sobre algumas das semelhanças e

•
•
•

diferenças entre eles e os outros.
Aprender sobre os costumes e rotinas da família e compartilhá-los
voluntariamente.
Falar sobre eventos passados e presentes de suas próprias vidas e
da vida dos familiares.
Demonstrar conhecimento e sensibilidade para as semelhanças
e diferenças entre eles mesmos e os outros, dentre famílias,

•
•

comunidades e tradições.
Demonstrar compreensão das semelhanças e diferenças em suas
vidas em relação a lugares, objetos, materiais e seres vivos.
Capacidade de fazer observações sobre animais e plantas e
explicar por que alguns fenômenos ocorrem, e falar sobre as
mudanças.

Música e Arte
•

Identificar os sentimentos evocados pela arte, por exemplo,
felicidade depois de escutar uma música, tristeza ao observar

•
•
•
•
•
•
•

um quadro.
Mover-se de acordo com o ritmo e sensações da música, por
exemplo, rápido, lento, vagaroso e agitado.
Mostrar apreciação por obras de arte, canções e danças
folclóricas de seu país e de outros.
Identificar cores, formas e tamanhos de objetos.
Usar uma variedade de meios de comunicação para
expressar ideias.
Cooperar e colaborar com outros em projetos artísticos.
Comunicar suas reações à música, a arte, o teatro e a dança.
Expressar orgulho em seus trabalhos.

MapleBear - Manual Institucional da Educação Infantil

Página 8

Habilidades Físicas
•
•

Desenvolver a coordenação, o controle e o movimento.
Aprender a usar diferentes tipos de equipamentos com
segurança e facilidade, por exemplo, quadriciclo, bolas,

•
•
•
•
•
•

bambolês e estrutura de escalada ao ar livre.
Desenvolver equilíbrio e flexibilidade de movimento, por
exemplo, correr, pular, saltar e escalar.
Demonstrar consciência sobre normas de saúde e segurança.
Começar a desenvolver a capacidade de compartilhar e
revezar.
Cooperar com os outros durante os jogos e atividades.
Desenvolver compreensão da importância da atividade física.
Aprender a fazer escolhas saudáveis em relação aos alimentos.

Bem-estar Social e Emocional
•

Demonstrar independência e se responsabilizar
espontaneamente pela própria aprendizagem e outras

•
•
•
•
•

atividades.
Reconhecer e respeitar semelhanças e diferenças entre
culturas.
Desenvolver senso positivo de si mesmo e dos outros.
Desenvolver confiança em suas próprias habilidades.
Aprender como expressar seus sentimentos de uma forma
socialmente aceitável.
Demonstrar respeito e atitude solidária consigo mesmo e com
os outros.

MapleBear - Manual Institucional da Educação Infantil

Página 9

lll. AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONQUISTAS
O objetivo da Avaliação é permitir que o professor reúna informações sobre o que o aluno sabe, o que é capaz
de fazer, e o que está aprendendo.
A avaliação é um processo contínuo que constitui parte integrante da instrução da criança.
Para ser eficaz, a avaliação deve ser focada em pontos fortes do aluno e deve fornecer informações sobre o seu
desenvolvimento ao longo de um período de tempo.
Em nossas salas de aula da Educação Infantil, a avaliação é informal e assume a forma de registros detalhados e
observações escritas diariamente sobre o desempenho do aluno.
Portfólios também compõem o processo de avaliação. Eles contêm coleções de trabalhos do aluno que revelam
seus esforços, progressos e suas conquistas. A finalidade do portfólio é mostrar o desenvolvimento das habilidades
ao longo do tempo. Professores e alunos selecionam amostras de trabalhos que são compartilhadas com os pais
durante o ano letivo.
Reuniões de pais e professores são organizadas para fornecer oportunidades para os pais e professores discutirem
o progresso, os pontos fortes e as áreas de interesse do aluno. Elas acontecem algumas vezes ao longo do ano
letivo.
Os boletins também são completados em diferentes momentos do ano letivo e compartilhados com os pais.
Os pais são incentivados a conversar com os professores em qualquer momento do ano a respeito da
aprendizagem, do desenvolvimento e de áreas para crescimento.
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