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Ao colocar seu filho na escola você espera que ele receba uma formação integral e que isso aconteça de maneira prazerosa,
despertando dia após dia seu desejo de conhecer e aprender.
Com esse propósito, o CENTRO EDUCACIONAL FAZENDINHA FELIZ, vem buscando cada vez mais a realização de um trabalho
educacional de referência, integrado e dinâmico, que contribua para a formação de alunos críticos, éticos e comprometidos com o
processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para o enfrentamento de desafios e tomadas de decisões em todos os aspectos
de seu desenvolvimento.

NOVIDADES E PARCERIAS
MAIS AULAS DE LÍNGUA INGLESA NO CURRÍCULO!!!
À partir de 2017 o CEFF investirá numa dinâmica de ensino diferenciada de Língua Inglesa, com material inovador, através de
aulas ainda mais dinâmicas, interativas e com recursos tecnológicos apropriados. Desse modo, os alunos de Grupo III ao Grupo V
terão uma aula à mais de Inglês no currículo.
Para o Ensino Fundamental, 1º ao 5º Ano, a carga horária será estendida, ou seja, uma vez por semana terão horário de saída
diferenciado.
PROGRAMA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA - Grupo III ao 5º Ano
O Programa Escola da Inteligência objetiva desenvolver a educação socioemocional
no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada
pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove, por meio da educação das emoções
e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações
interpessoais e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos.

PROJETO CEFF e UNOi educação - Grupo II ( 2 anos ) ao 5º Ano
O CEFF, através da parceria com o Projeto UNOi, agregará em sua proposta pedagógica os ideais e as
ferramentas necessárias para fornecer aos alunos o que há de melhor: um ensino ainda mais inovador e
motivador. Os recursos tecnológicos e materiais disponibilizados aos professores e alunos fomentarão a
prática pedagógica e contribuirão para o incessante compromisso estabelecido com todos os seus
parceiros, cumprindo de forma transparente a nossa missão maior: EDUCAR E CUIDAR!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO CURRÍCULO - Grupo III ( 3 anos ) ao 5º Ano
Com o objetivo de garantir uma maior circulação das práticas desenvolvidas na escola através do Programa de
Educação Financeira, investiremos num trabalho ainda mais focado e atualizado que compreenderá:
- Coleção Didática inédita baseada nos conceitos da Neurociência;
- Livro para pais;
- Personagens novos que acompanharão o crescimento dos alunos;
- Materiais diferenciados para cada segmento.

INFORMÁTICA NA ESCOLA - Grupo III ( 3 anos ) ao 5º Ano
Além dos investimentos tecnológicos, o CEFF investe e acredita num trabalho de informática totalmente
integrado com sua proposta da pedagógica, viabilizando a aprendizagem das ferramentas do computador
com a diversidade dos conteúdos aprendidos na escola, estimulando a criatividade e a pesquisa.

GEPAFF - Grupo de Estudo de Pais Fazendinha Feliz -

Aqui eu também estudo e aprendo!

O Programa de Formação de Pais visa estabelecer uma maior aproximação entre os familiares e a escola,
através de grupos de estudos para a reflexão de temas pertinentes ao processo educativo, em todos os
aspectos do desenvolvimento.

MEDITAÇÃO NO CURRÍCULO
O Centro Educacional Fazendinha Feliz implementa em seu currículo a meditação no dia a dia dos
alunos. O objetivo desse trabalho, dentre outras práticas, é desenvolver nas crianças
competências socioemocionais, a postura, a respiração e o relaxamento.

NO CEFF LEITURA É COISA SÉRIA!
Durante todo o ano, os alunos são inseridos em práticas diversas de leitura.
- Rodízio de livros literários em sala de aula (CIRANDA DO LIVRO);
- Garantia da máxima circulação dos diferentes gêneros textuais;
- Visitas semanais à Biblioteca da escola e à Biblioteca Pública Municipal;
- Desenvolvimento de projetos específicos de leitura;
- Visitas dos familiares na escola - integração entre o Projeto “Crianças Leitoras” e as famílias;
- Caderno de Textos.

PROJETOS INSTITUCIONAIS
Os projetos institucionais desenvolvidos em nossa escola integram conteúdos, saberes e valores através de temas que se fazem presentes
em nosso cotidiano e que necessitam ser abordados tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, pois permeiam valores sociais e
contribuem para uma vivência efetiva em nossa sociedade.
PROJETO “VIDA E SAÚDE”
O trabalho de Orientação Sexual na Escola tem o objetivo de orientar alunos e familiares diante de temas como: corpo,
relacionamento, comunicação e drogas.
PROJETO “VIVENDO VALORES NA ESCOLA”
Incutir nas crianças valores humanos, significa lançar a pedra fundamental para o desenvolvimento do ser humano nos
aspectos físico, intelectual, mental, emocional e psíquico. O Projeto de Filosofia/Valores Humanos é desenvolvido nas
turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
PROJETO DE LEITURA “CRIANÇAS LEITORAS”
Este projeto tem por finalidade atender as necessidades leitoras de crianças e adultos e favorecer a expansão de
conhecimentos dos mesmos, proporcionando-lhes o contato com diversos gêneros textuais, estendendo e garantindo o
domínio da leitura.
PROJETO “LIXO, PROBLEMA NOSSO DE CADA DIA”
Ciente do nosso compromisso com o meio ambiente e sabendo que a Educação é a base para a transformação das
pessoas, o Centro Educacional Fazendinha Feliz desenvolve o projeto “LIXO, problema nosso de cada dia” visando
mobilizar cidadãos, desde as crianças até os mais experientes, para uma mudança nas atitudes diárias, através da
conscientização sobre o que pode ser preservado, reaproveitado e transformado com a reutilização e reciclagem do
lixo.

PROPOSTA CURRICULAR INOVADORA PARA A FAIXA ETÁRIA DE 10 MESES A 2 ANOS
O Centro Educacional Fazendinha Feliz investe numa proposta pedagógica inovadora e integradora para esta faixa etária, unindo
as ações de CUIDAR E EDUCAR, garantindo o desenvolvimento dos alunos em todos os aspectos.

ÂMBITOS E EIXOS DE APRENDIZAGEM

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 a 5 ANOS
O Centro Educacional Fazendinha Feliz investe numa proposta pedagógica inovadora e integradora para esta faixa etária, unindo
as ações de CUIDAR E EDUCAR, garantindo o desenvolvimento dos alunos em todos os aspectos.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ao 5º ANO
O Centro Educacional Fazendinha Feliz investe numa proposta pedagógica inovadora e integradora para esta faixa etária,
garantindo o desenvolvimento dos alunos em todos os aspectos.
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OUTROS DIFERENCIAIS
Atividades esportivas
Arte na escola
Programa de atividades aquáticas
Atividades extracurriculares
Dia da fruta
Cozinha da alegria
Cozinha educativa
Festival de Literatura e Teatro
Programa de formação continuada para professores
Atendimento exclusivo a pais e familiares
Apoio pedagógico
Psicóloga escolar
Psicopedagoga institucional
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