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Consultoria 
Psicopedagogia - 

Marise Piloto 
1x/semana  

Sexta manhã

Consultoria 
Ensino Religioso - 

Silvia Castro 
1x/quinzenal

Programas Sintonizando com 
Crianças - profs e monitoras 

2x/mês

Consultoria 
Psicopedagogia 
Celpi - Profs e 
Auxiliares 
1x/mês cada grupo

Consultoria 
Pedagógica 
Literatura Sexta 
Arte - profs 
1x/mês

Conselho Pedagógico DOM 
1x/mês

Formação Continuada - 
bolsas em workshops e 

Semanas de Capacitação
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Projetos desenvolvidos na escola voltados para 
habilidades sócio-emocionais 

Amigos do Zippy - ASEC 
Começou no final de abril para as turmas do 1o ao 3o , em 
parceria com o Projeto Bossa Feminina. 
O Amigos do Zippy é um programa de Educação Emocional 
para crianças de seis a sete anos de idade, com qualquer 
aptidão. Ele ensina os pequenos a lidarem com as 
dificuldades do dia a dia, a identificarem seus sentimentos e 
conversarem sobre eles, e a explorarem maneiras de lidar 
com esses sentimentos. 

Incentiva-os também a interagir com outras pessoas de 
maneira saudável e a buscar e oferecer apoio quando 
necessário, a pensar por si mesmos, estimulando um 
comportamento solidário e expandindo sua capacidade 
emocional e social. 

www.amigosdozippy.org.br 

Sintonizando com Crianças - Ale Duarte 
Trabalha a auto-regulação somática. No quarto de atuação 
na escola, está trabalhando com a turma do 1o ano e 
também com a equipe através de encontros quinzenais com 
as professoras, e acompanhamento de turma com as 
monitoras do jardim de infância. 

A partir de maio, toda a equipe de monitoria, mais uma 
pessoa de cada área de apoio (secretaria, cozinha, limpeza, 
manutenção, supervisão e diretoria) participarão de um 
workshop de 8 encontros de Mindfullness. No segundo 
semestre serão as professoras e a segunda metade da 
equipe de apoio. O objetivo é cada um encontre o seu ritmo 
e possa incorporar no seu dia a dia a meditação. 

www.aleduarte.com 

Celpi 
Grupo de apoio com psicopedagogas para a equipe de 
professores repensar seu dia a dia, aumentar a conexão 
entre elas e ter um espaço de acolhimento e reflexão. 
Coordenação: Ana Lacombe 

Consultoria Literária Sexta Arte 
Consultoria do projeto Sexta Arte, formando leitores, com a 
equipe de professoras para repensarem as práticas de 
incentivo à leitura . A cada dois meses, duas turmas são 
escolhidas para receberem um autor e os alunos e 
professores ganharem livros autografados. 

www.sextaarte.com 

Consultoria Religião 
Consultoria com a equipe de professoras para repensarem o 
ensino religioso nas turmas. 

http://www.amigosdozippy.org.br
http://www.aleduarte.com
http://www.sextaarte.com
http://www.amigosdozippy.org.br
http://www.aleduarte.com
http://www.sextaarte.com
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Projetos Extra-Curriculares 

Educação Financeira 
Uma parceria entre o Projeto Lund (consultoria) e os 
voluntários do escritório de direito BMA. 
Abrangendo todas as turmas do Fundamental, esse projeto 
pioneiro tem por objetivo mudar a relação que os alunos 
tem com o dinheiro. Tem por pilares os conceitos: ESPERAR 
- CUIDAR - ORGANIZAR 
Usamos o material desenvolvido pelo MEC e uma das 
professoras da PUC que desenvolveu o material, é uma das 
nossas consultoras. 

www.vidaedinheiro.com.br 

Filosofia 
Tendo por inspiração o modelo de Educação Financeira, 
vamos implementar um programa de filosofia para o 
Fundamental, a partir de um material desenvolvido por uma 
professora do Rio Grande do Norte.  
O objetivo do programa é incentivar o pensamento, tendo 
por pilares os conceitos: PENSAR - CRIAR - INDAGAR. 

Parceria com o voluntário professor de filosofia Felipe. 

www. xxxxx 

Horta 
Retomada da horta escolar com apoio da voluntária Mônica 
e do  

Música 
Programa de música para o Jardim e as turmas do 1o e 2o 
anos com um ex-aluno nosso, que está se formando no 
Conservatório de Música 

Xadrez 
Oficina de xadrez para as turmas do 4o e 5o anos 

Balé 
Dentro do projeto Bossa Feminina, aulas para as meninas do 
1o ao 3o anos.  


