
Proposta e Objetivos

Proposta e Objetivo “Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver
meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com
exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.” Carlos Drummond de Andrade.

O nosso projeto de Período Complementar Integral tem por base dois objetivos: um é
atender as necessidades das famílias que optam por deixar seus filhos na escola num ambiente
saudável e seguro e o outro é pôr em prática um Período Integral com diferenciais significativos,
levando-se em conta os aspectos físico, emocional, afetivo, cognitivo e social.

A brincadeira é primordial e desenvolve a arte de amar. É brincando que exercitamos
habilidades essenciais à saúde de nossas relações. Ao brincar, praticamos a capacidade de lidar
com nossos sentimentos e administramos situações do nosso dia a dia.

Quando brincamos com uma criança, estamos ajudando-a a aprender a lidar com suas
pulsões em busca da satisfação de seus desejos. Vencendo as frustrações, estamos ensinando-a
a agir estrategicamente diante das forças que operam no ambiente.

Com alegria despertamos nela o gosto pela vida e o enfrentamento dos desafios com
segurança e confiança. O brincar regula nossos mecanismos vitais, despertando assim o gosto e
prazer por aprender... Que vocês pais, passeiem pelo universo do brincar, divirtam-se e
descubram o prazer que seus filhos tiveram em aprender brincando, exercitando livremente e
compreendendo o fluxo de nossas emoções e de nossas atitudes perante a vida.

O Integral também tem o objetivo de auxiliar a criança com a rotina escolar, orientando nas
lições de casa, estimulando a leitura, estudar para provas... Mas tendo sempre como objetivo
principal, o lúdico, tornando assim o dia mais prazeroso e divertido.
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