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Educação Infantil



Em nossa escola...

O PROFESSOR
Atua em constante

parceria com alunos,

sistema de ensino

e famílias.

A FAMÍLIA
Percebe experiências

pedagógicas 

consistentes.

O ALUNO
Adquire ferramentas
adequadas às 
exigências
de seu tempo.

A ESCOLA
Constrói e executa o 
planejamento de cada
segmento.

Família Aluno Escola

Educação Infantil

Uma parceria determinante para 
o alcance de grandes 

CONQUISTAS

O SISTEMA DE ENSINO
Garante metodologia
de ensino e material
didático de completa 
eficiência.



O que um sistema de ensino 
deve oferecer?

O que uma boa metodologia
 de ensino deve ter?

CONTATO PERMANENTE COM 
OS PROFESSORES 
O Anglo disponibiliza vários canais de
comunicação: telefone, site, programação
da Web TV Anglo e videoconferências.

EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO 
E CAPACITAÇÃO
Ao longo do ano letivo, o Anglo promove 
Congresso de Educadores, Workshops, 
Reuniões Regionais – sempre visando à 
atualização e  ao aprimoramento das 
práticas pedagógicas.

ATIVIDADES PARA CASA
Ajustadas às possibilidades da criança, de maneira a 
integrar-se naturalmente ao cotidiano de estudo. 

ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Aprendizado concebido de forma a incluir atividades 
lúdicas, que estimulam a criança a solidificar a curiosidade
que a conduzirá por toda a vida escolar.

DIFERENTES LINGUAGENS
Compreensão do mundo a partir da experimentação
concreta de diversas formas de traduzi-lo (artes, 
linguagens, matemática, ações de socialização etc.).



Qual o caminho para a melhor escola?
E aquele que equilibra...
´

Equipe Pedagógica
capacitada

Proposta Pedagógica
Atualizada

Ambiente e recursos
Adequados

Metodologia de Ensino
Eficaz

Material Didático
Completo

O que um material didático deve ter?

CONTÉUDO INTERDISCIPLINAR
Em cada nível, são oferecidos quatro volumes
que integram todas as disciplinas, propondo 
atividades de leitura, escrita, matemática, artes, 
música, culinária e trabalhos específicos voltados 
para temas como natureza e sociedade. 

ATIVIDADES PROGRAMADAS
A integração da criança ao ambiente escolar é 
estimulada por um conjunto de ações de 
adaptação e acolhimento.

UM TEMA CENTRAL PARA 
CADA  FAIXA ETÁRIA
O material didático do Anglo acompanha o
desenvolvimento natural da criança e respeita as
especificidades de cada faixa etária.

* Minimaternal (2 anos) – Era uma vez...
* Maternal (3 anos) – Aprendendo e descobrindo
* Nível I (4 anos) – Como somos
* Nível II (5 anos) – Onde vivemos

REFORÇO DO COMPORTAMENTO
POSITIVO
A turma do Luan é formada por personagens 
que vivenciam as mesmas experiências das 
crianças, estabelecendo um vínculo que consolida 
o aprendizado, de forma leve e divertida.


