
Viver, brincar e interagir no Anchieta

Projeto InterAção

Educação em tempo integral



 1.  Apresentação 

 O Colégio Anchieta, uma Unidade Educativa da 

Rede Jesuíta de Educação, tendo como horizonte a 

Missão de “promover educação de excelência, inspirada 

nos valores cristãos e inacianos, contribuindo para a 

formação de cidadãos competentes, conscientes, 

compassivos, criativos e comprometidos”, (PEC 2021, p. 

14) oferta aos estudantes da Educação Infantil o projeto 

“InterAção: viver, brincar e interagir no Anchieta”.

 Em uma proposta de ampliação da jornada escolar, 

o projeto “InterAção” destina-se aos estudantes do Infantil 

B e do Infantil C matriculados no turno da tarde da 

Educação Infantil do Colégio Anchieta.

A modalidade ofertada será em oficinas no período 

da manhã, que desenvolverão, por meio da ludicidade, 

habilidades de socialização, de comunicação, de 

expressão corporal, de musicalização e de criação 

artística.

No 1º Semestre de 2023, o projeto piloto iniciará 

em 13 de março e terá seu término em 15 de julho. No 2º 

semestre, o projeto será de 31 de julho a 15 de dezembro.
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2. Conhecendo a proposta do Projeto InterAção

Para você que deseja ter seu(a) filho(a) atendido(a) 

em um espaço que seja seguro e confiável e que 

apresente atividades com vivências que visam à educação 

integral, esse breve manual tem a intenção de auxiliá-lo 

nesse processo e de orientá-lo no discernimento quanto à 

adesão a esta proposta.

2.1   Objetivo geral do Projeto InterAção 

Ampliar as experiências vivenciadas na Educação 

Infantil do Colégio Anchieta, contribuindo para a formação 

de cidadãos globais e interculturais, comprometidos com 

uma vida saudável e sustentável nas relações 

interpessoais e com a Casa Comum.

2.2   Programação diária 

Os estudantes serão recebidos diariamente pela 

professora representante do Projeto, pelos assistentes 

educacionais e pelas auxiliares a partir das 9h da manhã, 

na sala Multiuso 2, Prédio H, Educação Infantil. Às 10h 

iniciarão as Oficinas com os(a) professores(as) 

do projeto.

Aliando o acolhimento das vivências das crianças 

ao cuidado e à criatividade dos(a) professores(a) nos 

planejamentos com vistas à ampliação das aprendizagens 

dos estudantes, o Projeto InterAção se propõe a ofertar 

ex p e r i ê n c i a s  d i ve r s i fi c a d a s  e  s i g n i fi c a t i va s , 

potencializando descobertas, aprendizagens e interações.
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2.3   Flexibilidade na escolha

A família poderá optar por matricular a criança no 

Projeto InterAção em três modalidades, conforme a sua 

necessidade:

a)  Modalidade A:  oficinas nos 5 dias da semana

b) Modalidade B: oficinas em 3 dias da semana - nas 

segundas, quartas e sextas-feiras.

c) Modalidade C: oficinas em 2 dias da semana - nas 

terças e quintas-feiras.

É importante observar que a formação das turmas será 

de autonomia do colégio e que dependerá da quantidade de 

estudantes matriculados. Por esta razão, algumas turmas 

poderão ser reorganizadas. Para abertura do projeto, será 

necessária a inscrição de, no mínimo, 55 crianças. 

 

2.4  As Oficinas

Educação Ambiental – Preservar o meio ambiente é 

preservar a si e a vida. Somos parte dele! Buscamos olhares e 

ações sustentáveis, pois só cuidamos e preservamos o que 

amamos. Nesta oficina, portanto, as crianças explorarão os 

diversos espaços do campus com vistas a uma leitura de 

mundo que viabilize experiências e descobertas, priorizando o 

cuidado com a Casa Comum.



Expressão Corporal – A oficina de Expressão Corporal visa, 

por meio de brincadeiras, explorações e vivências 

diversificadas, à reflexão sobre si e sobre o outro, 

proporcionando o desenvolvimento de forma integral. O 

processo educativo parte da diversidade de práticas 

individuais e coletivas, criando situações concretas e 

significativas de explorações corporais. As atividades práticas 

estimulam as habilidades motoras fundamentais e, 

consequentemente, o desenvolvimento do repertório motor.
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Culinária - A oficina de culinária para crianças é uma 

oportunidade benéfica para o seu desenvolvimento. Ao 

participar desta atividade, a criança descobre que pode comer 

deliciosos pratos saudáveis e equilibrados.

Cozinhar permite a exploração dos sentidos das crianças: 

paladar, tato, olfato e visão. Além disso, a criança lida com 

texturas sólidas e líquidas, aprende a reconhecer cheiros em 

relação a especiarias e ervas usadas em receitas. No nível 

psicomotor, as habilidades motoras finas são amplamente 

desenvolvidas: cortar, quebrar, derramar, misturar, amassar, 

etc.

A educação culinária é uma forma de explorar o 

potencial de cada criança. Com todas as atividades 

relacionadas, otimiza a autonomia, o desenvolvimento do 

espírito de equipe e a criatividade. Ao mesmo tempo, durante a 

oficina, cada criança é chamada a mostrar imaginação para 

superar a si mesma graças ao seu próprio toque pessoal.



Musicalização – É um momento de exploração e de 

experimentação musical que possibilita o contato da criança 

com instrumentos musicais percussivos, atividades que 

envolvem o uso de movimentos rítmicos corporais, prática 

vocal de canções populares para faixa etária e o estímulo ao 

uso do inglês como segunda língua, de acordo com o Currículo 

Bilíngue Integrado. O contato com a música na primeira 

infância contribui para o desenvolvimento infantil em diversos 

aspectos. Além de ser um momento de socialização, por meio 

da música é possível despertar a sensibilidade da criança, bem 

como proporcionar ações impor tantes para o seu 

desenvolvimento intelectual, motor e emocional.

Arte e Criação – A oficina “Arte e Criação” trará como um 

dos principais propósitos poder garantir que as nossas 

crianças transitem num espaço artístico, estabelecendo 

significados com elementos expressivos, na busca da 

multiplicidade. O desafio será proporcionar e aguçar uma 

visão plástico-imaginativa a fim de promover consciente e 

intencionalmente uma intervenção respeitosa sobre a 

natureza e uma apreciação estética do mundo. Desta forma, 

traz-se a arte para contaminar o cotidiano da educação 

infantil, com vivências que possam ser um alimento a mais 

para o desenvolvimento do imaginário pessoal das crianças.                                                                                               

                             

As ar tes ensinam às 

crianças que seu selo é 

importante [...]. Nas artes, 

há mais de uma maneira

d e  i n t e r p r e t a r  u m a 

partitura musical [...]. Nas 

artes, a diversidade e a 

variedade ocupam um 

lugar central.

(Eisner, 204, p.240)
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2.5  Alimentação 

A alimentação será realizada no refeitório da 

Educação Infantil e será acompanhada pelos auxiliares, 

professores, professora representante do Projeto e por uma 

nutricionista. A alimentação será fornecida pelo Lord 

Restaurante. Com orientação de nutricionistas, o LORD conta 

com uma proposta diferenciada, apresentando um cardápio 

pré-programado e de acordo com orientação nutricional, 

respeitando as necessidades da faixa etária. Mensalmente, o 

cardápio será enviado às famílias para que possam 

acompanhar o que será servido aos estudantes no almoço e no 

lanche da tarde. 

Para o momento da acolhida (9h), as famílias 

poderão enviar uma fruta ou lanche da preferência da criança. 
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2.6 Organização das Oficinas – as oficinas serão ofertadas  

de acordo com as matrículas efetivadas e serão organizadas 

pela Equipe da Educação Infantil estando sujeitas a 

alterações.

2.7    Turmas

Modalidade A - 5 dias na semana

Turma InterAção 1

Turma InterAção 2
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Modalidade B - 3 dias na semana: 

segundas, quartas e sextas-feiras.
Modalidade C - 2 dias na semana: 

terças e quintas-feiras.

Turma InterAção 3

Turma InterAção 4

Turma InterAção 5

Turma InterAção 6



2.8  Materiais Necessários

As crianças deverão trazer para o Colégio a lista 

que segue. Os materiais deverão ser identificados, pois 

serão utilizados de forma individual e diariamente. Nas 

sextas-feiras, os materiais que necessitarem de 

higienização serão enviados para casa e deverão voltar na 

segunda-feira subsequente:

1) Lençol infantil

2) Fronha infantil

3) Travesseiro infantil

4) Toalha de banho

5) Chinelo de dedo

6) Protetor solar infantil

7) Repelente infantil

8) Escova e creme dental

Para uso comum, solicitamos que cada criança 

traga 1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária. Caso 

haja necessidade, os professores solicitarão materiais 

específicos para as oficinas, como caixa de papelão, sucata 

e alguns ingredientes para a culinária.

  2.9  Comunicação com a família

A comunicação entre a Equipe e a família acontecerá 

pelo APP EduConect, menu “Agenda”, por mensagens de 

texto. O Colégio também dispõe do telefone físico da 

Educação Infantil – 3382 6106, podendo ser usado durante 

o horário comercial, além do e-mail institucional 

educacaoinfantil@colegioanchieta.g12.br

2.10  Reuniões com as famílias e outras 

datas importantes

 

2.11 No dia 08 de março, acontecerá a reunião com as 

famílias para conhecerem o Projeto e as oficinas, os 

professores e a Equipe de Orientadores que 

acompanharão o dia a dia das Oficinas.

        2.12  No dia 10 de março, ocorrerá uma aula inaugural 
com almoço. Para essa aula, devido ao espaço, será convidado 
apenas 1 familiar de cada estudante para participar desse 
momento especial.
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3.  Investimento

Modalidade A – 5 vezes na semana

1º semestre - Para o Projeto Piloto, de 13 de março de 2023 até 14 de 

julho de 2023, o investimento total por aluno para 5 vezes na semana será de R$ 

5.580,00, parcelado em 4 vezes (abril, maio, junho e julho) de R$ 1.395,00, com 

vencimento no dia 10 de cada mês. Esse valor compreende as atividades, o almoço e 

o lanche da tarde. 

2º semestre - No 2º semestre, o Projeto Interação acontecerá de 31 de 

julho de 2023 a 15 de dezembro de 2023. O investimento total por aluno para 5 vezes 

na semana será de R$ 6.975,00, parcelado em 5 vezes (agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro) de R$ 1.395,00, com vencimento no dia 10 de cada mês. 

Esse valor compreende as atividades, o almoço e o lanche da tarde.

Modalidade B – 3 vezes na semana: segundas,

 quartas e sextas-feiras

1º semestre - Para o Projeto Piloto, de 13 de março de 2023 até 14 de 

julho de 2023, o investimento total por aluno para 3 vezes na semana será de R$ 

3.560,00 parcelado em 4 vezes (abril, maio, junho e julho) de R$ 890,00. Esse valor 

compreende as atividades, o almoço e o lanche da tarde.

2º semestre - No 2º semestre, o Projeto Interação acontecerá de 31 de 

julho de 2023 a 15 de dezembro de 2023. O investimento total por aluno para 3 vezes 

na semana será de R$ 4.450,00, parcelado em 5 vezes (agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro) de R$ 890,00. Esse valor compreende as atividades, o 

almoço e o lanche da tarde. 

Modalidade C – 2 vezes na semana: terças e quintas-feiras

1º semestre - Para o Projeto Piloto, de 13 de março de 2023 até 14 

de julho de 2023, o investimento total por aluno para 2 vezes na semana será de 

R$ 2.476,00 parcelado em 4 vezes (abril, maio, junho e julho) de R$ 619,00. 

Esse valor compreende as atividades, o almoço e o lanche da tarde.

2º semestre - No 2º semestre, o Projeto Interação acontecerá de 31 

de julho de 2023 a 15 de dezembro de 2023. O investimento total por aluno para 

2 vezes na semana será de R$ 3.095,00 parcelado em 5 vezes (agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro) de R$ 619,00. Esse valor 

compreende as atividades, o almoço e o lanche da tarde.

Importante: As crianças do Projeto InterAção receberão o lanche da tarde 

em sala de aula por volta das 15h.

4. Inscrições 

4.1  Condições para as inscrições

· Para se inscrever no Projeto InterAção, é necessário que o estudante 

esteja matriculado no Infantil B ou no Infantil C da Educação Infantil do 

Colégio Anchieta.

4.2  Período de inscrições para o 1º semestre

· De 09/01/2023 a 09/03/2023

4.3  Período de inscrições para o 2º semestre
       De 03/07/2023 a 24/07/2023

 



6º)  Clicar no ícone  <Li e aceito os termos e condições>.

 7º) Clicar no ícone <Comprovante> para gerar e salvar o 

comprovante de inscrição. Caso esteja fazendo a inscrição 

pelo celular. haverá o download do comprovante.

4.7  Critérios para a matrícula

A ma t r í cu la  do (a )  es tudan te  se  e fe t i va rá 

automaticamente após a inscrição mediante as seguintes 

condições:

a) ter irmão no EFI, EFII e EM;

b) disponibilidade de vaga na área de interesse escolhida;

c) verificado o número mínimo de estudantes para a oferta;

d) ter controle dos esfíncteres e não fazer uso de fraldas;

e) estar em dia com as mensalidades escolares da 

Educação Básica e Formação Complementar;

 f)  Ao consumar-se a matrícula, o responsável pelo 

estudante para a oferta assume estar ciente do regimento 

Interno, do Projeto Político-Pedagógico, do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais, das Normas de 

Convivência e do Manual de Ingresso do Projeto Interação.

Importante: Caso a criança tenha alguma restrição 

alimentar, como intolerâncias e alergias, solicitamos que a 

família entre em contato com a Equipe pelo telefone 33826106 

(Educação Infantil) para os ajustes necessários.
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4.4 Vagas

  As vagas são limitadas. Existe um número mínimo de 55 

crianças inscritas para a abertura do Projeto e um número 

máximo de 80 alunos para compor as 5 turmas.

4.5  Oferta de vagas

 Quando a procura pelo projeto for maior que a oferta de vagas, 

os inscritos serão realocados para a lista de espera por 

ordem de inscrição e chamados tão logo haja disponibilidade 

de vagas.

4.6 Procedimento para as inscrições

Para inscrever-se, basta acessar o site do Colégio 

(www.colegioanchieta.g12.br) e seguir os seguintes passos: 

1º) Acessar a aba <Formação Complementar> e escolher o 

Projeto InterAção.

2º) Na Central do Candidato, informar o CPF e a data de 

nascimento do estudante e clicar no ícone abaixo <Entrar>.

3º) Clicar no ícone <Nova Inscrição>.

4º) Clicar no ícone <Próximo>.

5º) Escolher a Área de interesse ofertada:

Modalidade A para 5 dias na semana ou,

Modalidade B para 3 dias na semana ou,

Modalidade C para 2 dias na semana e clicar no ícone 

<Finalizar>. 

Observação: Caso não haja vagas disponíveis, aparecerá a 

informação “Prezado (a) candidato (a), não existem mais vagas 

disponíveis para esta área ofertada. Porém, você pode se 

inscrever como excedente. Deseja prosseguir com a inscrição e 

ficar como xº excedente?”



5. Cancelamento do Projeto

O pedido de cancelamento da inscrição deverá ser 

solicitado pelos responsáveis do(a) estudante via Portal 

ou pelo e-mail educacaoinfantil@colegioanchieta.g12.br, 

de acordo com as orientações a seguir:

a) Caso ocorra o cancelamento da inscrição do(a) 

estudante na modalidade até o dia 10/04/2023, será 

cobrado, no boleto com vencimento em 10 de abril, o valor 

integral. Em 10 de maio, será devolvido, no referido boleto, 

somente 50% do valor da mensalidade da modalidade em 

que ocorreu a inscrição.

b) A partir de 10/04/2023, no mês da solicitação do 

cancelamento, a cobrança da mensalidade será 

executada normalmente. O estudante terá o direito de 

participar das oficinas do projeto até o último dia do mês. 

Caso o estudante não frequente o projeto até o último dia 

do mês, para fins de organização interna, os pais e/ou 

responsáveis deverão indicar a data do último dia em que 

o estudante irá frequentá-lo. Em ambos os casos, não 

haverá devolução de valores.

c)  Caso ocorra o cancelamento entre os dias 24 e 30 

do mês corrente e a parcela do mês seguinte já tiver sido 

lançada no boleto, a cobrança será executada 

normalmente, e o referido valor será devolvido 

integralmente no mês subsequente.

d) A rescisão contratual do projeto obrigará o 

Contratante ao pagamento das parcelas vencidas e dos 

respectivos encargos.

e) No caso de cancelamento após 11/10/2023, o 

responsável deverá realizar o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas até dezembro de 2023.

f)  Caso o(a) estudante esteja impossibilitado de 

realizar a oficina por limitação física por atestado médico, 

terá garantida a sua vaga no Projeto, e o pagamento da 

mensalidade será suspenso pelo período do afastamento 

que constar no atestado médico, desde que o afastamento 

seja igual ou superior a 30 dias.

g)  Caso o aluno falte nos dias das oficinas (exceto o 

item f do Cancelamento do Projeto), não haverá 

reembolso do valor da alimentação e não haverá 

possibilidade de recuperação da atividade em outro dia da 

semana.                
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Coordenação de Unidade de Ensino

Adriana Rodrigues Jacques

rjacques@colegioanchieta.g12.br

Serviço de Orientação de Convivência Escolar (SOCE)

Christiane Sisson

csisson@colegioanchieta.g12.br

Serviço de Orientação Pedagógica (SOP)

Infantil A e B: Julieta Barrionuevo / julietahb@colegioanchieta.g12.br

Infantil C: Lisiane Rossatto Tebaldi / lisianert@colegioanchieta.g12.br

Serviço de Orientação Religiosa, Espiritual e de Pastoral (SOREP)

Irineu Juarez Schütz

irineuschutz@colegioanchieta.g12.br

Serviço de Orientação Educacional (SOE)

Renata da Silva Marques

renatasm@colegioanchieta.g12.br

Recepção

Rosselle Avila

Contato: (51) 3382-6106

6. Contatos

Referências

Projeto Educa�vo Comum da Rede Jesuíta de Educação Básica:

2021-2025. São Paulo: Rede Jesuíta de Educação, 2021.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

