
 A adaptação é um período necessário 
para que os pais e as crianças se 
acostumem à uma nova rotina, que 
pode ser fruto do início da vida escolar 
do aluno, da mudança de instituição, 
de turma ou até mesmo do término das 
férias escolares. 
Aqui no Abilità, a adaptação é um pro-
cesso individualizado para cada criança 
e conta com a participação dos pais 
ou cuidadores para que todos se sin-
tam seguros e confiantes durante esta 
transição. 
De acordo com nosso programa, que 
leva em consideração a faixa etária de 
cada criança e a disponibilidade dos 
seus pais, a permanência da criança 
ocorre de forma progressiva durante sua 
primeira semana na escola.  Algumas 
crianças precisam de um tempo maior 
para se familiarizar com a nova rotina, e 
nós estaremos prontos para acolhê-las 
durante o tempo que for necessário.

Desde sua criação, em 1982, nossa escola assumiu um compromisso 

com a educação: contribuir para a formação das crianças por meio da 

valorização da primeira infância e do olhar para o cotidiano como um 

meio fundamental para a formação do indivíduo.

Metodologia 
Fale
com a
gente 

Comunicação
Pais e Escola
 Nós acreditamos que o bom rendimento dos 
alunos no ambiente escolar está amplamente 
relacionado à participação e ao envolvimento dos 
pais na rotina. Portanto, oferecemos livre acesso a 
qualquer pai que queira visitar seu filho durante o 
período escolar.
Periodicamente, os pais têm a oportunidade de 
acompanhar e receber orientações sobre o desen-
volvimento da criança e do grupo nas reuniões 
presenciais, onde são apresentados os trabalhos 
desenvolvidos e o relatório de aproveitamento 
individual de cada aluno. 
Estes encontros acontecem quatro vezes ao ano, 
sendo um encontro coletivo com todos da tur-
ma,  dois encontros em pequenos grupos, previa-
mente agendados de acordo com a disponibili-
dade dos pais, e um encontro individual.
Os pais também podem solicitar a qualquer 
momento reuniões com a professora e a coorde-
nadora pedagógica, basta agendar na secretaria 
ou enviar a solicitação via agenda do aluno.
No dia a dia, a comunicação entre os pais e a 
escola é feita através da agenda do aluno.

 Para a comodidade dos pais e pleno 
desenvolvimento dos nossos alunos, 
oferecemos cursos opcionais que são 
lecionados dentro do ambiente escolar. 
São eles: Natação, Judô, Ballet, Futebol, 
Capoeira e Oficina de Artes.

As matrículas estão abertas o ano todo, 
a partir do mês de fevereiro, exceto pelo 
Ballet, cuja adesão é possível somente 
até o mês de agosto.
Todos os planos são semestrais e não 
há cancelamento antes do término do 
período, a não ser mediante apresen-
tação de atestado médico que impeça 
a criança de continuar frequentando as 
aulas.
Os cursos opcionais são lecionados 
inclusive nos meses de janeiro e dezem-
bro e podem ser frequentados pelos 
alunos que contrataram previamente os 
planos.  
O pagamento é feito através de boleto 
bancário emitido pela escola.

 Nossas referências pedagógicas 
vêm de importantes pensadores da 
educação, tendo como principal inspi-
ração Loris Malaguzzi e a abordagem 
Regiana, eleita a melhor do mundo e 
adotada por muitos países. 
Acreditamos que a criança é a prota-
gonista do seu aprendizado e utiliza 
múltiplas linguagens para consolidar e 
estruturar seu conhecimento.  
Buscamos oferecer atividades sensori-
ais, motoras e cognitivas para que cada 
criança tenha oportunidade de criar e se 
expressar nestas múltiplas linguagens, 
propiciando um ambiente 
de confiança e segurança 
para o desenvolvimento 
das potencialidades de cada 
uma.
Além disso, para que possa-
mos elaborar nossos proje-
tos pedagógicos com base 
nas dúvidas, curiosidades 
e interesses que permeiam 
o processo de desenvolvi-
mento individual de cada 
criança, trabalhamos com 
a Escuta Ativa, valorizando 
as vivências de cada uma e 
trazendo este conhecimen-

to para a rotina da nossa escola. Todos 
os projetos e habilidades desenvolvidas 
pelos alunos são apresentadas e dis-
cutidas em grupo, formando indivíduos 
autônomos, capazes de se expressar e, 
sobretudo, promovendo um processo 
de aprendizagem colaborativa.
Neste cenário, é fundamental o apoio e 
participação ativa das famílias, de forma 
que a educação seja uniforme e conci-
sa, aspecto fundamental para que as 
crianças se percebam como seres 
potentes e capazes dentro da comuni-
dade a qual pertencem.

Adaptação escolar

TurmasNOSSAS

Berçário de 04 meses a 01 ano

Tuma Azul de 01 ano a 01 ano e 11 meses

Turma Verde 2 anos completos até 30 de junho

Turma Amarelo 03 anos completos até 30 de junho

Turma Laranja 04 anos completos até 30 de junho

Turma  Vermelho 05 anos completos até 30 de junho 

Cursos 
opcionais

Para contratar
solicite na Secretaria a tabela de valores vigente

 Nosso ano letivo tem início e término 
de acordo com o calendário escolar. As 
semanas de janeiro, julho e dezembro 
que não fazem parte do ano letivo são 
consideradas como “Curso de Férias” e 
cobradas à parte, devido aos passeios 
realizados semanalmente. O curso de 
férias está disponível para as turmas 
de Educação Infantil (a partir da Turma 
Amarelo) e é obrigatório para as crianças 
que permanecerem na escola durante 
este período.

A inscrição para o Curso de Férias deve 
ser feita mediante adesão ao Termo que 
será enviado na agenda do aluno. 

Os alunos do Berçário, da  Turma Azul 
e da Turma Verde não possuem Curso 
de Férias e podem frequentar a escola 
normalmente durante este período.

Veja no calendário letivo os períodos 
disponíveis.

Curso 
de férias

Secretaria Un. 2
dani@abilita.com.br
(11) 2893-0072

Secretaria Un. 1
natalia@abilita.com.br
(11) 2578-8201

Diretoria
amanda@abilita.com.br
mariana@abilita.com.br
(11) 2893-0072

Financeiro
celiasatie@abilita.com.br 
(11) 2893-0072

FUNCIONAMENTO  
DA ESCOLA
das 6h30 às 19h30

FUNCIONAMENTO
DA SECRETARIA
das 8h00 às 17h00
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Manual de
Boas-VindasUniforme

 O uso do uniforme não é obrigatório. Para os pais que desejarem, temos um 
mostruário de tamanhos e modelos disponível na escola. A encomenda deve ser feita 
por telefone com a empresa responsável, que entrega nas dependências da escola.

Para comprar
entre em contato AESA Unformes: (11) 2958-5551

 Tendo em mente que quanto 
mais cedo as crianças adquirerem 
bons hábitos alimentares maiores 
serão os benefícios para seu desen-
volvimento, a educação nutricio-
nal faz parte do nosso projeto 
pedagógico.
Sendo assim, preparamos e forne-
cemos as principais refeições 
(lanche da manhã almoço, lanche 
da tarde e jantar), sempre prezando 
por alimentos frescos e naturais.
Buscamos proporcionar um ambi-
ente saudável onde as crianças se 
alimentem como se estivessem em 
sua própria casa. Para isso, segui-
mos algumas diretrizes nas 
refeições:
- As refeições são servidas em turnos 
para as turmas, visando manter um 
ambiente mais calmo
- Nossa mesa é posta com toalhas, ta-
lheres, pratos e tigelas servidas à mesa
- As professoras se alimentam junto com 
os alunos, estimulando a manipulação 
dos talheres e a ingestão dos diferentes 
alimentos. 

Como a educação nutricional deve 
continuar em casa, reforçamos que 
seu filho  ainda não é capaz de fazer 
suas próprias escolhas alimentares e, 
portanto, aprende com os hábitos da 
sua família a alimentação que seguirá 
por toda a vida. Prefira os alimentos 
saudáveis e naturais.

Alimentação

 Para comemorar o dia especial do 
seu filho com os amigos mais próximos, 
permitimos que enviem, no dia do seu 
aniversário, um bolo. É um momento  
para ser compartilhado apenas entre 
os alunos e, por isso, não autorizamos a 
presença dos pais ou familiares.
As crianças produzirão em sala de aula 
o presente do aniversariante e, portanto, 
pedimos que não enviem presentes ou 
lembrancinhas.

Aniversários
 A partir da Turma Amarelo, serão 
planejadas atividades externas para 
que novos conhecimentos compo-
nham o assunto investigado no projeto 
pedagógico. 
As vivências externas ocorrerão 
durante o horário letivo, mediante 
aprovação prévia dos pais.

Vivências 

Confraternizações

Para contratar cobertura fotográfica
entre em contato As Corujas: contato@ascorujas.com

 Reforçando mais uma vez a importância da participação da família no processo de 
construção do vínculo da criança com a escola, o Colégio Abilità organiza algumas 
atividades para confraternização dos funcionários, alunos, famílias e amigos. 

TODAS AS TURMAS 
- 1° Semestre: Festa da Família
- 1° Semestre: Festa Junina
- 2° Semestre: Culminância Pedagógica

A PARTIR DA TURMA AZUL
- 2° Semestre: Semana dos Avós

A PARTIR DA TURMA AMARELO
-1° e 2° Semestres: Noite do pijama 

Material
 O material de USO CO-
LETIVO é adotado pelas 
crianças desde o  Berçário até a 
Turma Vermelho. A cobrança 
é a parte da mensalidade e 
o valor inclui todo o materi-
al pedagógico, de papelaria 
e de qualquer outra nature-
za (como tecidos) que serão 
utilizados no decorrer do ano 
letivo. 
O material de USO PES-
SOAL, como escova e pasta 
de dentes, fraldas, poma-
da, lenço umedecido, entre 
outros, deve ser enviado 
pelos pais diariamente na 
mochila dos alunos.

Transporte escolar
 O transporte escolar no Colégio Abilità é terceirizado e, portanto, os pais que 
precisarem contratar devem entrar em contato diretamente com as empresas que 
prestam serviços para a escola.

TIO WILSON (11) 5671-4345 (fixo) / (11) 99306-0925 (Whatsapp) / (11) 96215-7098 / (11) 95900-7389

TIA LINDA E TIO PIQUE (11) 5563-0711 (fixo) / (11) 99800-3103 (Tia Linda)/ (11) 99943-4142 (Tio Pique)

TIO DANIEL (11) 94233-1113 / (11) 97180-5571 / (11) 99518-9898

Medicamentos
 Para os pais que necessitarem enviar medica-
mentos para seus filhos na mochila, pedimos 
que anotem os horários e dosagem na agenda 
do aluno, diariamente. 
A administração dos remédios é feita pela pro-
fessora, de acordo com as orientações dos pais. 



NÓS QUEREMOS TE CONTAR UMA 
HISTÓRIA: A SUA HISTÓRIA.

NOSSOS SERVIÇOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEMÓRIAS DA ESCOLA

Registro fotográfico do seu corujinha na escola, com entrega de 

fotos da rotina, da turma e dos professores. Uma lembrança para ser 

guardada para sempre.

ANIVERSÁRIO NA ESCOLA

Registro fotográfico do  aniversário do seu corujinha na escola com en-

trega média de 20 fotos digitais em alta resolução. Consulte nossas 

opções de livro de fotos.

 Conheça nosso trabalho:

www.ascorujas.com
      contato@ascorujas.com

        whatsapp: (11) 99314-3018  

 Disponibilizamos câmeras de segurança em vários ambientes e as imagens podem 
ser acessadas durante o horário de funcionamento da escola, das 6h30 às 19h30. 
Não existe cobrança adicional por este serviço. Solicite seu acesso na secretaria.

Possuímos segu-

rança e vagas na 

frente de cada 

unidade para 

embarque e 

desembarque de 

alunos. Os pais 

devem deixar e 

buscar seus filhos 

dentro das 

respectivas salas.

Segurança

Artes
 A partir da Turma Azul

Música
 A partir do Berçário

Inglês 
 A partir da Turma Amarelo 
 (2x semana)

Educação Física
 A partir da Turma Verde

Teatro
 A partir da Turma Verde

   Além das atividades pedagógicas que 
compõe o currículo regular do Colégio 
Abilità, oferecemos aulas especialistas 
cujos valores já estão inclusos na mensa-
lidade. 

Aulas especialistas LetivoCALENDáRIO

FERIADOS
A escola permanece fechada nos feriados nacionais e municipais e 

entre o Natal e o Ano Novo. Excepcionalmente, este período pode 

ser estendido em virtude de manutenção da escola. 

A escola funciona normalmente nas emendas de feriado, exceto 

no Carnaval.

Fotografia
 Sabemos que às vezes pode ser 
difícil acompanhar a rotina do seu 
filho na escola, já que ele ainda não 
é capaz de articular suas vivências. 
Para os pais que quiserem acompa-
nhar o desenvolvimento do seu fiho 
e o trabalho pedagógico desenvolvi-
do pelo Colégio Abilità, temos um 
parceiro de fotografia homologa-
do que retrata a rotina das crianças 
através de fotos espontâneas.

Para contratar cobertura fotográfica
entre em contato As Corujas: contato@ascorujas.com

INÍCIO DAS AULAS
10 Semestre 30 de janeiro de 2017

20 Semestre 31 de julho de 2017

TÉRMINO DAS AULAS
10 Semestre 30 de junho de 2017

20 Semestre 15 de dezembro de 2017

CURSO DE FÉRIAS
Janeiro 03 a 29 de janeiro de 2017

Dezembro 09 a 22 de dezembro de 2017


