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TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO  

 

Capítulo I 

DOS CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DOS ALUNOS 

 

Art. 52º – O agrupamento dos alunos na Escola Maple Bear Canadian School 

Campinas será feito por ‘nível’, de acordo com a faixa etária das crianças, sendo 

essas distribuídas da seguinte forma (nomenclatura conforme Legislação vigente e 

correspondente nomenclatura da escola bilíngue): 

I. Educação Infantil, em séries assim divididas: 

a. Maternal I/Toddler, para crianças de 2 anos; 

b. Maternal II/Nursery, para crianças de 03 anos; 

c. Pré I/Junior Kindergarten, para crianças de 04 anos; 

d. Pré II/Intermediate Kindergarten, para crianças de 05 anos 

completos ou a completar até o final do 1º semestre letivo.  

II. Ensino Fundamental I, em séries assim divididas:  

a. 1º ano/ Year 1 do Ensino Fundamental I de 09 anos para crianças de 

06 anos completos ou a completar até o final do 1º Semestre letivo; 

b. 2º. Ano/ Year 2 do Ensino Fundamental I de 09 anos para crianças 

de 07 anos completos ou a completar até o final do 1º Semestre 

letivo; 

c. 3º. Ano/ Year 2 do Ensino Fundamental I de 09 anos para crianças 

de 08 anos completos ou a completar até o final do 1º Semestre 

letivo;  

d. 4º. Ano/ Year 4 do Ensino Fundamental I de 09 anos para crianças 

de 09 anos completos ou a completar até o final do 1º Semestre 

letivo;  

e. 5º. Ano/ Year 5 do Ensino Fundamental I de 09 anos para crianças 

de 10 anos completos ou a completar até o final do 1º Semestre 

letivo. 

 

Art. 53º – As aulas serão ofertadas nos turnos matutino e vespertino, com carga 

horária de quatro horas diárias (Educação Infantil) e seis horas e trinta minutos 

diários (Ensino Fundamental) nos períodos manhã e tarde, assim distribuídos:  

 Educação Infantil  
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a. Manhã: 8:00 às 12:00h 

b. Tarde:  13:30h às 17:30h 

 Ensino Fundamental 

a. Manhã: 8:00 às 15:30h  

 

Art. 54º – Poderão ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental, as crianças 

que completam seis anos até o mês de junho do ano letivo, salvo disposições 

contrárias. 

Art. 55º – Serão elaborados anualmente, antes do período letivo e dentro dos 

prazos previstos na legislação, calendário escolar e grade curricular 

circunstanciados do Curso de Ensino Fundamental, a serem levados à 

homologação pela autoridade supervisora e incorporados ao Plano Escolar, 

seguindo os termos estabelecidos pela escola. 

Parágrafo único: Embora o critério básico adotado quanto ao agrupamento dos 

alunos seja o de homogeneidade de idades, serão atendidas as exigências quanto 

às diferenças individuais. O aluno poderá ingressar na Educação Infantil com a 

idade inferior a 2 anos (para Infantil II), a 3 anos (para Infantil III), a 4 anos (para 

Infantil IV), a 5 anos (para Infantil V), após aprovação do conselho pedagógico e 

após atendimento da clientela própria desse nível de ensino. 

 

 

Capítulo II 

DA DURAÇÃO DOS PERÍODOS LETIVOS 

 

Art. 56º – Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias: 

 Educação Infantil: 200 (duzentos) dias letivos no ano civil. 

 Ensino Fundamental: mínimo de 800 (oitocentas) horas letivas, em 200 

(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar no ano civil, com aulas de 

50 (cinquenta) minutos cada. 

 

 

Capítulo III 

DO CURRÍCULO 
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Seção I 

CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES 

 
 
Subseção I 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 57º – A Educação Infantil está organizada em quatro etapas, segundo a faixa 

etária das crianças – conforme descrito anteriormente - nos níveis Maternal I 

(Toddler) , Maternal II (Nursery), Pré I (Jr. Kindergarten) e Pré II (Intermediate 

Kindergarten).  

 

Art. 58º – Haverá momentos no desenvolvimento das atividades em que o 

agrupamento vertical permitirá o relacionamento de crianças com idades e 

desenvolvimento diferentes, possibilitando a interação. 

 

Art. 59º – Os conteúdos, próprios para cada etapa, serão desenvolvidos, 

estimulando-se o interesse da criança em observar, pesquisar e descobrir o 

mundo que a cerca, através do Brincar e dos conhecimentos de temas e projetos 

relacionados aos dois grandes âmbitos descriminados nos Referenciais 

Curriculares para a Educação Infantil: 

 Formação Pessoal e Social, englobando dois eixos: Identidade e Autonomia 
(Conhecimento de si e do outro) 

 Conhecimento do Mundo, através das seguintes áreas: Movimento, 
Linguagem Oral e Escrita, Música, Natureza e Sociedade, Artes Visuais e 
Matemática (Ampliação do Universo cultural). 

 
 

Subseção II 
ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Art. 60º – O Ensino Fundamental será organizado em anos e os currículos serão 

organizados de acordo com o Art. 26 da LDB 9.394/96, em Componentes 

Curriculares - Base Nacional Comum, Componentes Curriculares - Parte 

diversificada, além dos Temas de Transversalização, conforme segue: 

I - Base Nacional Comum 

a. Língua portuguesa 
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b. Educação artística 

c. Educação física 

d. História 

e. Geografia 

f. Ciências 

g. Matemática 

 

II - Parte Diversificada 

h. Inglês – diversidades culturais 

i. Expressão corporal/musical 

j. Informática 

Temas de transversais 

 Ética e cidadania 

 Diversidades culturais 

 Educação ambiental 

 Saúde 

 Orientação sexual 

 Trabalho e consumo 

 Temas locais 
 

Art. 61º – A parte diversificada do currículo segue os referenciais - temas 

transversais - contidos nos PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais e será 

utilizada para contextualizar, sempre que possível, os conteúdos das disciplinas 

da Base Nacional Comum. 

 

 

Subseção III 
DO CURRÍCULO BILÍNGUE 
 
Art. 62º – Os alunos da Maple Bear Canadian School Campinas, bem como 

todas as outras escolas da mesma rede, recebem em sua formação uma parte 

significativa do programa pela imersão na segunda língua – Inglês. 

 

Art. 63º – Crianças no programa de imersão bilíngue Maple Bear encontram duas 

diferentes abordagens na metodologia de seu dia escolar, e a criança bilíngue 

logo aprende como lidar com as duas situações com poucas intervenções e a 

aplicar esse mecanismo para os seus professores e o seu ambiente. Neste 
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ambiente de aprendizagem focado em duas línguas, a criança aprende 

progressivamente, durante o desenrolar dos períodos escolares, a usar 

adequadamente a língua específica e as respostas culturalmente apropriadas, o 

que enriquece suas experiências de aprendizagem.  

Parágrafo único: A aprendizagem em inglês é fundamental para o sucesso do 

estudante nos dias de hoje. A habilidade para ler, escrever e expressar-se 

verbalmente num segundo idioma, como o Inglês, é um ponto essencial para o 

sucesso da educação futura. O desenvolvimento da segunda língua, assim como 

o aprimoramento da língua materna, aliado à exposição de livros e ênfase na 

leitura é o aspecto central em todas as atividades do programa. 

Seção II 

GRADE CURRICULAR 

 

Art. 64º – As grades curriculares de Educação Infantil e Ensino Fundamental - 

relativas ao ano letivo de 2015, organizadas por disciplinas e horários, encontram-

se anexadas ao presente documento. 

Parágrafo único: A Proposta Pedagógica completa consta em anexo. 

 

 

Seção III 

CALENDARIO ESCOLAR 

 

Art. 65º – A Escola Maple Bear Canadian School Campinas elaborará 

anualmente o seu Calendário Escolar, integrando-o ao Projeto Educativo da 

Escola, baseado na legislação vigente e submetido à homologação do órgão 

competente, devendo conter: 

I. No mínimo 200 (duzentos) dias e 800 horas de efetivo trabalho 

escolar, tendo por jornada mínima diária 4 (quatro horas); 

II. Período de férias e de recesso escolar; 

III. Reuniões pedagógicas e de pais e mestres; 

IV. Período de elaboração e/ou reformulação do Projeto da Escola; 

V. Período de planejamento geral e avaliação institucional.  
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Parágrafo único: O Calendário Escolar - relativo ao ano letivo de 2015,  encontra-

se anexado ao presente documento. 

 

 

TÍTULO IV 

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR  

 

 

Capítulo I 

OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO  

 

Art. 66º – A avaliação deve ser entendida como: 

 Um processo contínuo de obtenção de informações, análise e interpretação 

da ação educativa, visando ao aprimoramento do trabalho escolar.  

 Um diagnóstico do desenvolvimento do aluno na relação com a ação dos 

educadores e na perspectiva do aprimoramento do processo educativo. 

 Um processo contínuo que tem como base a visão global do aluno 

subsidiado por observações e registros obtidos no decorrer do processo. 

Parágrafo único: Todos os participantes da ação educativa serão avaliados em 

momentos individuais e coletivos. 

 

  

Seção I  

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Art. 67º – A avaliação na Educação Infantil será feita por meio da observação dos 

avanços cognitivos e emocionais que as crianças apresentam em seu 

desenvolvimento, registrados em relatórios semestrais, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.   

Parágrafo 1º – Os registros são realizados continuamente em relatório de 

acompanhamento de desenvolvimento do aluno, elaborados pela 

escola. 

Parágrafo 2º – Os registros devem ser feitos no mínimo semestralmente pelo 

professor. 

Parágrafo 3º – As formas de registro de todo o processo ensino-aprendizagem 

serão explicitadas no Projeto Pedagógico. 
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Art. 68º – O calendário escolar deve prever no mínimo uma reunião semestral com 

professores e pais para conhecimento do registro de avaliação, análise e reflexão 

sobre os procedimentos de ensino e o processo de aprendizagem. 

 

 

Seção II 

AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Art. 69º – No Ensino Fundamental, a avaliação de aproveitamento escolar do 

aluno terá por objetivo a verificação das aprendizagens qualitativa e 

quantitativa, com a preponderância do aspecto qualitativo sobre o aspecto 

quantitativo. 

Art. 70º – Os resultados da aprendizagem serão aferidos através de avaliação 

sistemática e contínua dos trabalhos, pesquisas, experiências, exercícios, leituras 

e provas. 

Art. 71º – As avaliações serão bimestrais e as médias serão expressas em 

conceitos numéricos de 0,0 (Zero) a 10,0 (Dez). O conceito mínimo para 

promoção para o próximo ano será 5,0 (Cinco) além da frequência mínima 

obrigatória de 75%. 

Art. 72º – São objetivos da avaliação: 

 Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos 
conhecimentos; 

 Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações 
novas; 

 Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes são   
significativos e contínuos; 

 Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado; 

 Repensar novas estratégias de trabalho em classe. 
 

Art. 73º – São Instrumentos de avaliação: 

 Todo trabalho realizado com o aluno é em potencial um instrumento de 
avaliação; 

 Provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em 
grupo), entre outros, devem avaliar os conteúdos e habilidades de forma 
clara e inteligível; 
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 Os instrumentos devem avaliar o aluno passo a passo, de forma 
continuada; 

 São igualmente importantes a autoavaliação e a avaliação formativa; 

 A avaliação deve levar o aluno a estar em contato com a construção do 
conhecimento 

 Os instrumentos devem avaliar o raciocínio e a criatividade do aluno. 
 

Art. 74º – O sistema de avaliação compreenderá os critérios de: 

 Avaliação do aproveitamento escolar; 

 Apuração de frequência. 
 

Art. 75º – Ao término do ano letivo o aluno deverá ter obtido conceito igual ou 

superior a 7,0 (Sete) em cada componente curricular. 

 

Art. 76º – Ao término do ano letivo, será considerado promovido o aluno que tiver 

obtido conceito igual ou superior a 7,0 (Sete) em todas as disciplinas e frequência 

anual, igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada componente 

curricular. 

 

 

Subseção I 

PROMOÇÃO 

 

Art. 77º – A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do 

aproveitamento e apuração da assiduidade. 

 

Art. 78º – Será considerado promovido para a série subsequente ou concluinte do 

curso, o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento) e conceito final igual ou superior a 7,0 (Sete). 

 

Art. 79º – O aluno com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento) e conceito final igual ou inferior a 7,0 (Sete) poderá ser promovido, se 

submetido aos procedimentos de recuperação previstos no presente Regimento 

Escolar.  

Parágrafo único: A promoção nos componentes Educação Física decorrerão da 

apuração de assiduidade. A promoção por assiduidade não exclui a 

responsabilidade de avaliação dos conteúdos trabalhados. 
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Subseção II 

RECUPERAÇÃO 

 

Art. 80º – O aluno de aproveitamento insuficiente será submetido a estudos de 

recuperação. 

Art. 81º – Os estudos de recuperação serão realizados regularmente, no decorrer 

dos períodos letivos, através de atividades escolares suplementares, orientadas 

pelo professor da classe, com programação estabelecida pela coordenação 

pedagógica. 

Art. 82º – Os períodos de recuperação precederão os períodos das avaliações 

bimestrais e finais e seus resultados, feitos no decorrer do ano letivo, integrarão a 

avaliação do bimestre em curso. 

Art. 83º – A Escola assegurará ao aluno com aproveitamento insuficiente, estudos 

de recuperação antes do fechamento da última síntese de avaliação. 

 

 

Subseção III 

RETENÇÃO 

 

Art. 84º – Serão considerados retidos: 

 Os alunos que não apresentarem assiduidade compatível a, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de 
dias letivos previstos pela legislação educacional em vigor, 
independentemente do rendimento escolar; 

 Os alunos que apresentarem rendimento escolar INSUFICIENTE com 
conceito igual ou inferior a 7,0 (sete) em cada componente curricular, 
apesar de submetidos às atividades de recuperação (através da formação 
de turmas com alunos que apresentem dificuldades) e independentemente 
da assiduidade mínima exigida pela legislação educacional em vigor. 

 

 

Subseção IV 

FREQUÊNCIA 
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Art. 85º – A Escola Maple Bear Canadian School Campinas fará o controle 

sistemático da frequência diária dos alunos às atividades escolares com a 

finalidade de garantir a adoção de medidas que preservem o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, e que atendam o disposto na legislação em vigor, 

sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 86º – É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar 

anual, com necessidade do mínimo de assiduidade correspondente a 75% 

(setenta e cinco por cento) do total de aulas dadas, nos termos da LDB. No. 

9.394/96. 

Art. 87º – As presenças e ausências dos alunos às atividades escolares serão 

registradas pelos professores e enviadas à Secretaria. 

Art. 88º – É vedado o abono de falta às atividades escolares, salvo nos casos 

expressos na legislação vigente. 

Art. 89º – Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunicados 

ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação. 

 

 

Subseção V 

COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 

 

Art. 90º – O aluno poderá cumprir, no decorrer do ano, atividades para compensar 

ausências quando o registro semestral indicar frequência inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) das aulas dadas e, ao término do ano letivo, as ausências 

compensadas serão descontadas do total de faltas registradas no ano. 

 

 

Subseção VI 

CLASSIFICAÇÃO  

 

Art. 97º – A classificação em um ano específico, exceto o primeiro do Ensino 

Fundamental, será feita para alunos da própria Escola, com aproveitamento do 

ano anterior ou não, ou para alunos vindos por transferência de outra escola.  
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Art. 92º – A classificação sem documentação da escolar anterior, para alunos 

vindos de outros estabelecimentos, será realizada da seguinte forma:  

 Inicialmente, o responsável pelo aluno deverá indicar a série em que 

pretende a matrícula, através de requerimento encaminhado ao Diretor da 

Escola, observando a correlação com a idade; 

 Serão realizadas avaliações da base nacional comum, com conteúdo da 

série imediatamente anterior à pretendida e uma redação em língua 

portuguesa, com instrumentos explicitados na proposta pedagógica da 

Escola; 

 O aluno será avaliado por uma comissão de no mínimo três professores 

e/ou especialistas, para verificar o grau de desenvolvimento e maturidade 

do candidato para cursar a série pretendida; 

 A ata de classificação será assinada por: Secretária, comissão dos 

professores e/ou especialistas e pelo Diretor da Escola. 

Parágrafo único: A Escola poderá abrir a possibilidade de classificar o aluno, até 

no máximo um mês após o início das aulas. 

 

 

Subseção VII 

RECLASSIFICAÇÃO  

Art. 93º – A Escola poderá reclassificar o aluno para outro ano, com base na 

idade, na competência ou maturidade e até um mês após o início das aulas. 

 

Art. 94º – O processo de reclassificação dar-se-á da seguinte forma: 

 Inicialmente, o responsável pelo aluno deverá indicar o ano em que 

pretende a matrícula, através de um requerimento encaminhado ao Diretor 

da Escola, observando a correlação com a idade; 

 Serão realizadas avaliações  da base nacional comum com conteúdo da 

série imediatamente anterior à pretendida e uma redação em língua 

portuguesa; 

 O aluno será avaliado por uma comissão de, no mínimo, três professores 

e/ou especialistas, para verificar seu grau de desenvolvimento e maturidade 

para cursar o ano pretendido; 

 A ata de reclassificação será assinada por: Secretária, comissão de 

professores e/ou especialistas e Diretor da Escola. 
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TITULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 

 

Capítulo I 

DAS FORMAS DE INGRESSO 

 

Art. 95º – O aluno será admitido na escola por: 

I. Matrícula; 

II. Transferência. 

 

 

Seção I 

MATRÍCULAS 

 

Art. 96º – A matrícula ou sua renovação deverá ser requerida ao diretor, pelo 

aluno, pais ou responsáveis, quando menor, mediante declaração de anuência 

aos termos deste regimento escolar. 

Parágrafo único: A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais 
obedecerá ao disposto na legislação vigente. 
 

Art. 97º – A escola se reserva o direito de não aceitar a matrícula ou sua 

renovação de alunos pelo descumprimento no disposto neste Regimento Escolar. 

 

Art. 98º – O pedido de matrícula inicial será instruído com o seguinte: 

 

I. Documentos pessoais: 

a. Comprovante de identidade do aluno: certidão de nascimento, cédula 

de identidade ou equivalente; 

b. Carteira de vacinação atualizada (xerox); 

II. Documentos escolares: 

a. Histórico escolar, quando se tratar de matrícula por transferência, 

para qualquer série do Ensino Fundamental e Médio; 

b. Histórico escolar, acompanhado de ficha individual, em caso de 

matrícula por transferência durante o período letivo. 

III. 2 fotografias 3 x 4 recentes; 
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IV. Preenchimento dos formulários da escola. 

 

Art. 99º – A matricula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a 
legislação em vigor, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas 
anualmente no Plano Escolar. 
Art. 100º – A matrícula na Educação Infantil, em função do atendimento 

diferenciado que Escola dispensa a essa modalidade de ensino, deverá ser 

efetuada juntamente com a apresentação de carteira de vacinação em dia e 

atestado de saúde recente do aluno, emitido por médico pediatra ou dispensário 

médico público. 

 
Art. 101º – A matricula no 1º ano do Ensino Fundamental será considerada para 
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, ou a completar até o final do 
1º semestre letivo no primeiro ano, salvo disposições contrárias.  
 
Art. 102º – Compete ao Diretor da Escola deferir todas as situações de matrículas 
após exame da documentação, observados os requisitos específicos de cada 
curso, sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento, para 
consulta, à Diretoria de Ensino de sua circunscrição. 
Parágrafo 1º. O aluno retido no último ano do Ensino Fundamental poderá 

matricular-se para cursar somente os componentes de retenção. 
Parágrafo 2º. O aluno retido no 5º. ano do Ensino Fundamental de 09 anos em até 

3 disciplinas poderá matricular-se no 6º. ano, desde que sejam 
garantidas condições de o mesmo cursar, em outro horário, as 
disciplinas em que foi retido. 

Parágrafo 3º. Somente após a conclusão e promoção nas disciplinas em que ficou 
retido, independentemente de estar ou não cursando o 6º. Ano,  é que o 
aluno fará jus ao Certificado de Conclusão do Ciclo I. 

Parágrafo 4º Para efetivo aproveitamento do curso bilíngue a partir do 2o ano do 
Ensino Fundamental, será necessário que o aluno tenha habilidade oral 
na língua inglesa. 

  
 
Seção II 

DAS TRANSFERÊNCIAS 

 
Art. 103º – As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a 
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de 
existência de vagas e anteriormente ao último bimestre escolar do ano letivo.  Os 
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alunos recebidos por transferência estarão sujeitos ao processo de classificação, 
nos termos previstos no Regimento Escolar da entidade. 
 
 
Subseção I 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA 

Art. 104º – Havendo diversidade entre o currículo dos anos já cursados pelo aluno 
na escola de origem e o currículo previsto para os mesmos anos, será o mesmo 
submetido a processo de adaptação, através de: estudo dirigido, exercícios e 
trabalhos individuais, sob orientação e observação do professor designado para 
isso.  A Escola dará conhecimento aos alunos e seus responsáveis do plano de 
adaptação que deverá ser cumprido, quando do deferimento da matrícula e esse 
ficará disponível para apreciação do supervisor de ensino. 
 
Art. 105º – Quando a transferência ocorrer durante o período letivo e,  no currículo 
do mesmo ano que o aluno vinha cursando,  não constarem os componentes que 
figuram no quadro curricular da Escola, serão os mesmos conduzidos para 
estudos de flexibilização, com avaliação pelo professor do componente e 
computados sua frequência,  em relação ao total de aulas ministradas a partir da 
data da sua matrícula. 

 

 

Capítulo II 

EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
Art. 106º – A Escola Maple Bear Canadian School Campinas expedirá 

declarações de frequência e declaração de transferência, com especificações que 

assegurem a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos. 

 

 

Seção I  

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES  

 

Art. 107º – A Escola expedirá históricos escolares, declarações de conclusão de 

certificados de conclusão de curso e outros documentos, em conformidade com a 

legislação vigente. 

Parágrafo 1°. O histórico escolar, emitido em impresso próprio, deverá conter 

informações claras sobre a situação escolar do aluno. 
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Parágrafo  2°. O certificado de conclusão será conferido aos alunos concluintes do 

Ensino Fundamental. 

 

 

TITULO VI 

ORGANIZAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE 

 
Capitulo I 
SALAS DE AULA 
 
Art. 108º – As salas de aula da Educação Infantil e Ensino Fundamental, seguirão 
as seguintes características:  
 

 

Sala 

 

Modalidade 

 

Período de 

funcionamento 

 

Área 

Alunos 

previstos 

por turno 

01 Maternal I/Toddler  Manhã e tarde 50m2  15 

02 Maternal I/Toddler  Manhã e tarde 50m2  15 

03 Infantil II/ Nursery  Manhã e tarde 50m2 16 

04 Pré I/ Jr Kindergarten  Manhã e tarde 50m2 18 

05 Pré II/ Intermediate  Kindergarten  Manhã eTarde  50m2 20 

06 1º Ano do Ensino Fundamental/ 

Year One  

Semi Integral  50m2 22 

07 2 º Ano do Ensino fundamental 

/Year Two 

Semi Integral  50m2 22 

08 3 º Ano do Ensino fundamental 

/Year Three 

Semi Integral  50m2 22 

09 4 º Ano do Ensino fundamental 

/Year Four 

Semi Integral  50m2 22 
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10 5 º Ano do Ensino fundamental 

/Year Five 

Semi Integral  50m2 22 

 

Art. 109º – A Escola conta, também, com outros espaços físicos e pedagógicos: 

 1 Sala de artes 

 1 Sala de culinária 

 1 Sala para aulas de teatro/artes marciais 

 1 Anfiteatro aberto  

 1 Secretaria 

 1 Diretoria 

 1 sala de coordenação 

 2 salas de especialistas 

 1 Recepção 

 1 Cozinha  

 1 Refeitório 

 15 Banheiros 

 1 Quadra poliesportiva 

 3 Parques de recreação 

 Jardim 

 Horta 

 1sala de professores 

 1 sala multiuso 

 Espaços de parque de recreação 

 3 espaços de estocagem de materiais diversos 
 

Art. 110º – A Escola conta, também, com os seguintes equipamentos e recursos  

pedagógicos: 

 Mobiliário de sala de aula: composto por mesas, cadeiras, unidades de 
prateleiras, bancadas, estantes porta-livro, mesa de computador, mesa de 
água e mesa de areia.  

 Materias de sala de aula: compostos por jogos pedagógicos; quebra-
cabeças; materiais de artes (pincéis, esponjas, rolos, potes, espátulas, 
tesouras, etc); marionetes e fantoches; fantasias; blocos de diferentes 
tamanhos e texturas;  brinquedos (carrinhos, bonecas, utensílios, animais, 
ferramentas); instrumentos musicais simples (tambores, tamborins, 
triângulos, maracas, sinos, etc); conjuntos de flash cards; conjunto de 
alfabeto e números de parede; jogos específicos para a alfabetização; 
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globo terrestre, mapas, materiais de ciências (balanças, lupas, ímãs, copos 
medidores, funis, etc); materiais para matemática (ábacos, materiais 
manipulativos para quantidades, sequências e padrão, material dourado,  
tangram,  mosaicos, etc). 

 Materiais para atividades físicas: compostos de brinquedos de parque para 
escorregar, escalar, balançar e girar; parque de areia; casinha de bonecas; 
brinquedos de areia; triciclos, bolas de tamanhos e tipos variados; cordas 
de pular;  bambolês;  “beanbags”; raquetes.  

 Livros de sala de aula: Centros de leitura em cada classe, com 
aproximadamente 200 títulos  de livros paradidáticos em português e inglês. 

 Outros materiais em cada classe: quadro negro; quadro branco; espelho, 
tapetes e almofadas, cavaletes de pintura de dois lados, caixas plásticas 
para brinquedos. 

 Materiais eletrônicos e audiovisuais em cada classe: computadores com 
conexão à Internet por banda larga, aparelhos de som, CDS e DVDS com 
filmes e músicas infantis, programas de computadores apropriados para 
suporte ao aprendizado, em português e inglês.  

 

 

TITULO VII 

DA ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Art. 111º – A Escola assegurará aos integrantes da equipe escolar ações de 

capacitação e treinamento em serviço, visando o aperfeiçoamento dos recursos 

humanos. 

Art. 112º – Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado 

ao pessoal técnico-administrativo, ter viabilizadas condições de formação e 

aprimoramento profissional, no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da 

Escola. 

Art. 113º – Os profissionais da Escola Maple Bear Canadian School Campinas 

passam por um programa de treinamento com educadores especialistas que 

desenvolvem orientações práticas e estudos sobre a linha filosófica e 

metodológica a ser aplicada e adotada na Escola, objetivando o aprimoramento  

do trabalho pedagógico e da oferta de ensino com qualidade, em todos os níveis. 
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Art. 114º – Esse programa de treinamento consiste em áreas específicas, como as 

que seguem, ou outras que se façam necessárias durante o ano. A frequência dos 

programas de treinamento será em torno de três a quatro vezes ao ano. 

 Letramento e Iniciação literária 

 Ciências Naturais e Matemática 

 Iniciação Musical 

 Expressão Corporal 

 Jogos teatrais e recreação 

 Contação de estórias 

 Artes visuais; 

 Didática e Prática de sala de aula da educação infantil e do ensino 
fundamental 

 Bilinguismo. 

 Estudos teóricos relacionados às modernas tendências educacionais e 
ao desenvolvimento humano. 

 

 

TITULO VIII 

AVALIAÇÃO INTITUCIONAL E PLANEJAMENTO 
 
Art. 115º – Para o alcance dos objetivos, metas e prioridades do atendimento 
escolar oferecido, a Mantenedora proverá todas as condições financeiras, físicas, 
pedagógicas, materiais e de recursos humanos, de forma a garantir o seu 
funcionamento com qualidade e excelência. 
 
Art. 116º – O acompanhamento e a avaliação da implementação da Proposta 
Pedagógica serão anuais e constarão de um Relatório no qual se evidenciarão os 
objetivos e as metas alcançadas e servirá de referencial para o replanejamento de 
rumos e prioridades, levando em consideração a realidade dos alunos, a 
comunidade e as expectativas e possibilidades concretas de execução do que foi 
planejado. 
 
Art. 117 – A execução e Avaliação da Proposta Pedagógica serão coordenadas 
pela Direção e pela Coordenação. 
 
Art. 118º – Os momentos, durante cada ano letivo, que fornecem  levantamento de 
dados e informações sobre os resultados da execução da Proposta Pedagógica  e 
possibilitam a sua avaliação são: 

 As reuniões do Conselho de Professores e do Conselho de Classe; 
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 As reuniões do Corpo técnico e docente; 

 O acompanhamento bimestral e semestral do rendimento e desempenho 
escolar dos alunos em que cada série, conforme os instrumentais próprios 
para registro; 

 As reuniões de pais e professores nas quais o desempenho escolar e a 
produção dos alunos é apresentada e debatida.    

 O acompanhamento do desenvolvimento curricular, mediante relato dos 
Docentes; 

 A avaliação efetuada pela Maple Bear Brasil, através da pessoa do seu 
Diretor Acadêmico Geral e da Certificação de Qualidade (Quality Assurance), 
emitida após inspeção semestral.  
 

Art. 119º – Serão realizadas com periodicidade semestral, reuniões pedagógicas, 
objetivando: 

 A avaliação das metodologias aplicadas em vista dos resultados obtidos; 

 Análise e discussão de novas Metodologias a serem aplicadas; 

 Apresentação de novos projetos; 

 Planejamento e programação/reprogramação de atividades cívicas, 
culturais e desportivas; 

 Avaliação das ações desenvolvidas pela Escola no desempenho de sua 
função educativa e social. 

 
Art. 120º – No início do ano letivo, durante o recesso escolar,  será realizada uma 
semana de planejamento escolar, com a presença do corpo docente e da 
coordenação para que se discutam e delineiem os componentes curriculares 
específicos de cada série, as estratégias  a serem utilizadas e os recursos 
materiais empregados. O estabelecimento de metas e objetivos também será 
priorizado e o resultado das reuniões será convertido em documento de 
planejamento anual  de cada série,  entregue à coordenação.  

 
Art. 121º – Ao final do ano letivo, será elaborado o Relatório pelo corpo técnico 
com a coordenação dos diretores, que será apreciado em reunião específica, da 
qual participarão todos os profissionais da escola, constituindo-se no momento de 
Avaliação Anual da execução dada Proposta Pedagógica, com a apresentação de 
sugestões e contribuições para o permanente crescimento e solidificação da 
Instituição de Ensino em todas as suas dimensões: técnica, administrativa, 
financeira e pedagógica, assim como objetivando atualizações, ajustes ou 
reformulações que se fizerem necessários á implementação, com qualidade e 
eficiência da Educação para a clientela escolar. 
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Art. 122º – O corpo docente será permanentemente atualizado de forma a 
acompanhar as dinâmicas transformações educacionais e os avanços 
tecnológicos da atualidade. 
 
Art. 123º – O contato com a família e a comunidade permitirá o levantamento 
permanente de informações que possibilitará à Escola avaliar continuamente seu 
papel social e educativo, objetivando sua afirmarão como Instituição de Ensino de 
referencia local na oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 124º – A Escola manterá, à disposição dos pais e alunos, cópias deste 

Regimento devidamente homologado. 

 

Art. 125º – Incorporar-se-ão a este Regimento as determinações oriundas de 

disposições legais ou de normas baixadas pelos orgãos oficiais aos quais compete 

a regulação e supervisão do ensino no município de Campinas.  

 

Art. 126º – Este Regimento Escolar será alterado sempre que as conveniências 

didático-pedagógicas ou de origem disciplinar e administrativas assim o indicarem, 

submetendo-se a aprovação das alterações aos organismos oficiais competentes.  

Parágrafo único: Todas as mudanças que ocorrerem neste Regimento Escolar 

somente entrarão em vigor no ano civil subsequente, nos termos da lei. 

 

Art. 127º – Este Regimento Escolar, devidamente aprovado pelo órgão 

competente educacional supervisor do Conselho Estadual de Educação, entrará 

em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

 

Campinas, 1º de setembro de 2014. 

 

 
 
 
_________________________ 
Mantenedor 
José Roberto Pezi 
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RG: 3.404.043-2 

 

 
 
_________________________                         _________________________ 

Diretor Administrativo     Diretor Pedagógico  

Hildo de Abreu Junior    Erica da Silva Moreira Ferreira 

RG: 8.481.742-2     RG: 12.940.564-4 
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Anexo 1. A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A proposta pedagógica da Escola Maple Bear Canadian School Campinas leva 

em conta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, a 

Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o disposto nos 

Parâmetros Curriculares nacionais - PCN e Deliberação no. 01/99 do Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo, assim como as orientações contidas nos 

Referenciais Curriculares para a Educação Infantil. 

O Programa bilíngue de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maple Bear é 

baseado no atual sistema de ensino infantil canadense e utiliza a imersão em um 

ambiente onde a língua materna e a segunda língua são utilizadas como 

ferramenta na comunicação. Várias adaptações são feitas para assegurar que as 

Diretrizes Educacionais Nacionais sejam inseridas no programa. 

Com bases acadêmicas sólidas, tendo como principais norteadores de ações 

estudiosos como Jean Piaget, Lev. S. Vygotsky, Maria Montessi, Howard Gardner, 

John Dewey e outros, o sistema proporciona o alicerce para educação futura da 

criança e do adolescente, proporcionando ao aluno um desenvolvimento 

intelectual, físico, emocional e social. 

As aulas são voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências nos 

campos do raciocínio lógico-matemático, raciocínio analítico, interpretação e 

criatividade, entre outros.  As crianças desenvolvem autoconfiança, tornando-se 

mais capazes e competentes para aprender. Os conteúdos são integrados e 

trabalhados de forma interdisciplinar. 

Os programas de Educação infantil e séries iniciais da Maple Bear apresentam 

diversos espaços de aprendizagem  para atividades de pequenos ou maiores 

grupos, atendendo Como crianças e adolescentes precisam estar ativos, há uma 

variedade de centros de aprendizagem e áreas que atendem às diversas 
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necessidades, interesses e idades.  A Proposta Pedagógica da Maple Bear 

Canadian School Campinas baseia-se, portanto em todos os princípios acima 

descritos. 

Na Educação Infantil, a Proposta Pedagógica da Escola reconhece os direitos da 

criança e o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

criando condições para satisfazer suas necessidades básicas, oferecendo a ela o 

bem estar físico, afetivo, social e intelectual, mediante atividades lúdicas que 

promovam a espontaneidade, a curiosidade e estimulem novas descobertas. 

Favorecendo um ambiente acolhedor, rico e desafiador, a Proposta Pedagógica 

busca a interação entre as diversas áreas do conhecimento, através de temas e 

projetos relacionados aos dois grandes âmbitos apresentados nos RCN para a 

Educação Infantil: a Formação Pessoal e Social e o Conhecimento do Mundo. 

No Ensino Fundamental, a Proposta Pedagógica da Escola privilegia o ensino 

enquanto construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das 

potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social, utilizando para isso 

os conteúdos curriculares da Base Nacional Comum e os Temas Transversais, 

trabalhados em sua contextualização.  

1. Conteúdos gerais  

1.1. Conteúdos adequados para cada etapa da Educação Infantil 

 Infantil II (Toddler) 
Nessa fase, visa-se explorar atividades que desenvolvam a criança física, social e 

psicologicamente, estimulando a linguagem oral através de histórias, 

dramatização e brincadeiras, respeitando, sempre, as diferenças individuais de 

cada uma delas. 

 Infantil III (Nursery) 
Nessa fase, além dos objetivos da fase anterior, visa-se o desenvolvimento da 

criança nos principais conceitos básicos do esquema corporal, da orientação 

espacial, da organização temporal, do ritmo, da coordenação viso-motor, além de 

buscar o desenvolvimento da linguagem como forma de comunicação. Histórias 

lidas, contadas e dramatizadas são importantes ferramentas para o 

desenvolvimento intelectual nessa fase.  

 Infantil IV (Junior Kindergarten) 
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Nessa fase, além dos objetivos das fases anteriores, visa-se o desenvolvimento 

integral da criança através de uma evolução harmoniosa nos aspectos biológicos, 

físico-motor, cognitivo e afetivo-emocional, dando realce à coordenação motora e 

visando o preparo futuro para a escrita. Salienta-se a importância da leitura de 

histórias e pequenos textos feitos pela professora. Busca-se, dessa forma, o 

desenvolvimento da linguagem como forma de comunicação e ampliação do 

pensamento, tendo-se a preocupação com a pronúncia correta dos fonemas.  

Ainda nessa fase procura-se desenvolver conceitos básicos de cidadania, respeito 

mútuo, cooperação e colaboração com os colegas e todos os funcionários da 

escola, bem como a importância e o cuidado com a natureza. Através de 

conceitos básicos e material concreto, busca-se o desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático. 

 Infantil V (Intermediate Kindergarten) 
Nessa fase, além dos objetivos das fases anteriores, visa-se o desenvolvimento 

integral da criança nos aspectos biológico, psicológico e cognitivo. Enfatiza-se a 

coordenação motora, escrita e a preparação para o letramento e alfabetização da 

criança, através do estímulo à leitura, da construção da língua escrita, 

relacionando letras e sons, e da relação dos textos lidos e escritos ao seu 

significado. Visa-se ainda o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e o 

domínio das quantidades numéricas. 

No Ensino Fundamental, a Proposta Pedagógica da Escola privilegia o ensino 

enquanto construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das 

potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social, utilizando para isso  

os conteúdos curriculares da Base Nacional Comum e os Temas Transversais, 

trabalhados em sua contextualização. Espera-se que o aluno seja levado a 

interiorizar valores positivos como respeito, solidariedade, justiça, amizade, apreço 

ao conhecimento na formação de sua personalidade.  

1.2. Conteúdos adequados ao Ensino Fundamental I (Primeiro ao Quinto 

Ano) 

Língua Portuguesa: Por meio de uma abordagem de letramento balanceado a 

criança deve apropriar-se da escrita alfabética e ampliar suas possibilidades de 

comunicação, expondo-a aos vários gêneros orais e escritos; criar situações de 

intercâmbio social onde ela possa relatar suas vivências e ouvir a de seus pares; 
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elaborar e responder perguntas; comunicar-se oralmente com adequação, 

expressando suas ideias e opiniões. Familiarizar-se com a escrita por meio de 

livros e outros portadores de textos; apreciar a leitura, escutando textos lidos pela 

professora e escolhendo livros para apreciar e ler.  

Espera-se que o aluno seja capaz de adquirir estratégias diversificadas de leitura 

e compreensão de texto para inserir-se no mundo letrado além de produzir textos 

observando as convenções gráficas e as características típicas do gênero 

adequado às exigências comunicativas, incluindo-se intenções e interlocutores. Ao 

dar continuidade ao processo de aprendizagem, o aluno deve ampliar seu domínio 

da linguagem oral, escrita – leitura e compreensão de texto, reflexão linguística, 

consolidando o processo de letramento. O trabalho continua com uma abordagem 

colaborativa e balanceada, baseada em projetos, tendo aulas organizadas em 

centros de aprendizagem. O aluno é apresentado a novos gêneros literários, na 

leitura e escrita, contemplando inclusive novas linguagens e tecnologias, como o 

uso de diferentes mídias, entre elas a internet. No decorrer do Ensino 

Fundamental I ocorre um aprimoramento dos aspectos linguísticos; amplia-se o 

repertório de gêneros que o aluno conhece como leitor e que estabiliza como 

escritor. A proposta leva em consideração um aluno ativo, cidadão de um mundo 

globalizado. Espera-se que o aluno produza textos coerentes, considerando o 

gênero e a proposta; ainda espera-se que o aluno já tenha um papel mais ativo na 

revisão dos próprios textos. Todo o trabalho de letramento visa elevar a 

competência leitora, desenvolvendo habilidades de compreensão, antecipação, 

inferência, análise e síntese. Há uma continuidade no processo de alfabetização 

tecnológica, e o aluno desenvolve pesquisas, produz textos e utiliza ferramentas 

digitais para comunicar-se e expressar-se. 

Matemática: O currículo de Matemática segue a progressão adequada à cada 

idade nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, sendo que os conceitos 

que se seguem se repetem e se aprofundam a cada ano: reconhecer os números, 

as quantidades e as operações numéricas simples e a noção de medidas e 

gráficos, ainda que não convencionais, grafando-as progressivamente; realizar 

contagens orais; desenvolver noções espaciais, necessárias ao cotidiano; 

comunicar ideias matemáticas, formulando hipóteses, fazendo previsões nas 

situações-problemas apresentadas; utilizar conhecimentos prévios e empregá-los 

como novas estratégias nas situações matemáticas; relacionar o pensamento 

lógico-matemático à situações do cotidiano, entendendo a  relação da linguagem 
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matemática ao seu uso. Tratamento da Informação, padrões numéricos, valor 

posicional, frações, números decimais, área, perímetro, distância, geometria e 

geometria transformacional. 

 

Ciências: As aulas de Ciências têm o objetivo de desenvolver senso crítico para 

atuação coerente no meio em que vive. A preservação do meio-ambiente através 

de atitudes favoráveis: valorização das formas de vida na terra, noção de criação 

de redes para sustentabilidade, noções de reaproveitamento e reciclagem de 

materiais. Por meio da iniciação a procedimentos gerais de pesquisa: observação 

a partir de critérios simples de formulação de hipóteses, problematizações, 

seleção e uso de materiais e informações e relações de causa e efeito, 

experimentação o aluno é levado a levantar hipóteses, propor questões, comparar, 

contrastar, além de registrar suas conclusões. O programa de Ciências visa, 

também, trabalhar o vocabulário e conceitos científicos de acordo com a 

programação prevista para o Ensino Fundamental citada abaixo: 

Primeiro Ano: Quem é o Cientista, o que ele faz, que instrumentos utiliza. Seres 

vivos. Força e movimento. Os ciclos do planeta Terra – Estações do ano e 

mudanças no clima. 

Segundo Ano: Pensando como um cientista: processo de experimentação, 

ferramentas utilizadas pelos cientistas, a diferentes habilidades e o modo como 

cada um aprende. Seres vivos: Classificação, cadeia alimentar, habitat, interação 

como os seres humanos. Matéria: estados físicos. Água, terra e Ar – os ciclos da 

Natureza, sustentabilidade e impacto do ser humano no planeta. 

Terceiro Ano: Seres vivos. Plantas. Estruturas (diferentes estruturas e materiais de 

construção, vigas, fundação, partes integrantes de uma estrutura) 

Quarto Ano: Seres vivos (Habitats, Biomas, ciclos de vida, cadeia alimentar), clima 

e fenômenos naturais, Luz e Sons (propriedades físicas) 

Quinto Ano: O corpo humano, órgãos e funções, nutrição e saúde, força e 

movimento (princípios da física), Recursos Naturais, Estados da Matéria. 

História, Geografia e Conhecimento do meio: Permanências/mudanças e 

semelhanças/ diferenças nas sociedades e nos grupos humanos de épocas e 
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locais diferentes. Ampliação do conceito de participação da criança nos âmbitos 

de seu território de vida (localidade, bairro, cidade, região, país), ampliando seus 

deveres e direitos de cidadania. Desenvolvimento e aplicabilidade dos conceitos 

de tolerância, repeito, solidariedade, cooperação e responsabilidade.  

 

Artes: apreciação e desenvolvimento da competência estética como forma de 

expressão, articulando a percepção, a imaginação, a emoção e a sensibilidade.  

Reconhecimento e interação com os materiais, instrumentos e procedimentos 

utilizados nos trabalhos artísticos. Reconhecimento e uso de formas, cores, 

desenhos, temáticas, além da observação e valorização das obras e vida de 

artistas plásticos. 

Música: Valorização e desenvolvimento da expressão musical, como forma de 

comunicação, aprimoramento do repertório cultural de cantigas populares, 

exploração de instrumentos de percussão, apreciação dos instrumentos musicais 

em geral e suas sonoridades, introdução aos conceitos básicos da teoria e escrita 

musical. Estabelecimento da relação entre música e movimento. 

Educação Física: promover espírito esportivo e atitude positiva em relação à 

atuação em equipe; proporcionar atividades corporais que promovam práticas 

saudáveis para o corpo e mente; adotar atitude de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade em situações lúdicas e esportivas. Promover o bem-estar físico e 

mental de cada um dos estudantes, incutindo em cada um deles o prazer pela 

prática esportiva e física.  

Língua Inglesa: promover o ensino bilíngue, português e inglês e como tal, aplicar 

também à comunicação em Língua Inglesa todos os conteúdos e objetivos já 

mencionados no que se refere à Língua Portuguesa, procurando antes de tudo 

promover a apreciação e o respeito às diferenças culturais e a aceitando o 

multiculturalismo como fator de união dos povos. 

A Proposta Pedagógica discriminada será desenvolvida e reelaborada anualmente 

pela equipe escolar durante as atividades de planejamento escolar previstas para 

início do ano letivo, juntamente com o Plano Escolar e os Planos de Cursos. 
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2. A Metodologia 

2.1.  Concepção de Criança, de Desenvolvimento Infantil e de Aprendizagem: 

fundamentação em linhas teóricas.  

Na concepção histórico-cultural de Vygotsky o homem constrói o conhecimento a 

partir da interação mediada pelo cultural, pelo outro sujeito. Nessa direção, 

Vygotsky introduz um conceito que irá ocupar uma posição especial nos debates 

atuais sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem da criança: o 

conceito de “zona de desenvolvimento proximal” (ZPD), que se articula com as 

categorias “desenvolvimento real” e “desenvolvimento potencial”. 

O desenvolvimento real indica o nível de desenvolvimento das funções mentais da 

criança, caracterizado pelo que ela consegue realizar por si própria, sem auxílio 

dos adultos ou de crianças mais experientes. É o que caracteriza 

retrospectivamente o nível de desenvolvimento alcançado. O desenvolvimento 

potencial é tudo aquilo que uma criança ainda não consegue realizar de forma 

independente, mas que realiza quando em colaboração com outras pessoas mais 

experientes. 

A zona de desenvolvimento proximal indica a distância entre o desenvolvimento 

real e o desenvolvimento potencial. Para a criança atingir o desenvolvimento 

potencial é necessário que se instaure um processo de colaboração e ajuda mútua 

com outros sujeitos, através de ações partilhadas na zona de desenvolvimento 

proximal. 

A criança, ao dispor da colaboração de adultos e de crianças mais experientes, 

num espaço de interação e de interlocução, pode, ao participar das atividades 

partilhadas, apresentar comportamentos e habilidades que não seria capaz de 

manifestar sozinha, sem o auxílio do outro. 

Essa concepção traz implicações decisivas para a prática pedagógica e familiar 

com a criança: estar centrada no processo de interação-interlocução adulto-

criança e das crianças entre si. É, justamente, nas atividades realizadas em 

colaboração e no esforço partilhado que a criança se apropria das habilidades e 

conhecimentos culturais e escolares, ou seja,  se desenvolve culturalmente. 
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Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 

com os outros. A educação da criança pequena deve promover a integração entre 

os aspectos físicos, emocionais, cognitivos, afetivos e sociais. Tendo em vista 

esses aspectos, a instituição de Educação Infantil contribui para o processo de 

socialização, além de propiciar o contato com adultos e crianças provenientes de 

contextos socioculturais diferentes. 

A fase pré-escolar é a mais significativa da escolaridade humana, pois irá 

proporcionar o desenvolvimento integral da criança. É na pré-escola que quesitos 

como: afeto, socialização, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento motor, 

desenvolvimento do raciocínio, fantasia, imaginário, rotina e letramento se iniciam 

e progridem para consolidar o aprendizado. 

Na verdade, a pré-escola é a semente da educação. Se for bem trabalhada, a 

criança dificilmente encontrará dificuldades de aprendizagem. 

Além dos princípios sócio-históricos mencionados acima, a metodologia da Escola 

Maple Bear Canadian School Campinas também pauta-se no conceito de 

inteligência formulado por Howard Gardner (1994), considerando que inteligência 

é “a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos que sejam valorizados 

dentro de um ou mais cenários culturais”. Seus estudos revelaram a necessidade 

de agir, visando o desenvolvimento das inteligências presentes em todas as 

pessoas, propiciando-lhes um nível de competência adequado ao funcionamento 

geral das diversas inteligências presentes em cada ser. 

Nesse sentido, a escola deve buscar métodos de ensino que utilizem estratégias 

diversificadas que visem o desenvolvimento de cada inteligência e atinjam a 

diversidade da maneira de aprender de cada indivíduo. 

A educação deve então se pautar em um repertório de técnicas, instrumentos e 

estratégias que extrapolem aqueles normalmente eleitos pelas escolas tradicionais 

e que se resumem ao domínio linguístico e lógico-matemático. Assim, reafirmam-

se princípios clássicos como aquele proferido por Rousseau (1889) ao conceber 

que a criança deve aprender por meio de experiências ou aquele proferido por 

Dewey que toma a sala de aula como um microcosmo da sociedade. 
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Os princípios metodológicos que conduzem as práticas educativas da Maple 

Bear, pode se resumir no que afirma Armstrong (2001, p. 60), “ir além do texto e 

do quadro-negro para despertar as mentes dos alunos”. O desenho metodológico 

pretende ir muito além do modo tradicional de instrução que se resume no 

professor como ministrante da aula. Ao renunciar ao conceito de inteligência no 

singular e passar a considerá-lo no plural, admitindo-se falar em inteligências, não 

se pode admitir também falar em um método único de ensino. O princípio da 

individualização prevê, como condição análoga, a individualização dos métodos de 

ensino. E em decorrência, o tratamento real das diferenças individuais, 

respeitando-se o ritmo de aprendizagem de cada aluno. 

O conjunto de princípios mencionados nos remete ao conceito de uma 

aprendizagem “significativa”, que relaciona o novo material de aprendizagem com 

aquilo que o aluno já sabe, possibilitando, dessa forma, dar sentido ao novo 

conceito. Assim, a metodologia deve privilegiar o ponto de partida no qual se 

encontra cada aluno, considerando as estruturas cognitivas e estabelecendo  a 

relação entre o novo conteúdo de aprendizagem e os esquemas de conhecimento 

já existentes. 

Quanto mais numerosas e variadas forem as relações que o aluno estabelece com 

o que deve ser aprendido, mais chances ele terá de aprender significativamente,  

aplicando esse conhecimento à realidade imediata na qual se encontra inserido. 

Decorre então que, para se obter essa relação de significatividade, o 

conhecimento deve ser concebido numa perspectiva de globalização e não de 

fragmentação. Se tomarmos como exemplo o aprendizado da leitura e da escrita, 

entenderemos porque a fragmentação das etapas de ensino, privilegiando-se as 

letras, as palavras e frases numa sequencia linear e temporal, impõe às mesmas 

um alheamento do processo de ensino. Porque não há significatividade em 

grafemas isolados. O sentido se encontra no texto! Propor o ensino de conteúdos 

de forma fragmentada é uma ação que contraria o princípio da significatividade. 

Considerando, portanto, a importância da globalização da aprendizagem, a Maple 

Bear Canadian School Campinas pretende ainda utilizar,  para levar a termo sua 

proposta pedagógica,  a metodologia de Projetos que viabiliza a participação ativa 

da criança no seu processo de aprendizagem. Dentre outros, os estudos 

formulados por Hernández e Ventura (1998) e a experiência das escolas de 
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Reggio Emilia na municipalidade de mesmo nome, no norte da Itália são 

importantes fundamentos metodológicos aplicados à proposta pedagógica da 

Maple Bear. 

Dentro dessa perspectiva a criança aprende através dos projetos ou temas 

geradores, que são desenvolvidos em todas as áreas de conhecimento e gravitam 

em torno de assuntos que instigam a curiosidade da criança sobre o conhecimento 

do mundo que a cerca. Divididos em etapas, os projetos permitem à criança, num 

primeiro momento, esboçar seus conhecimentos prévios, garantindo-se assim seu 

envolvimento com a temática através de uma relação de significatividade com o 

tema em discussão. 

O objetivo do projeto educacional é criar uma criança protagonista, investigadora, 

capaz de descobrir os significados das novas relações e de perceber os poderes 

de seus pensamentos por meio da síntese de todas as linguagens: expressivas, 

comunicativas e cognitivas. Vemos aí uma visão da criança coconstrutora de seu 

conhecimento, de sua cultura e de sua própria identidade. A criança é “rica em 

potencial, forte, poderosa, competente” (Malaguzzi, 1999). Sua interação com o 

ambiente e a transformação ativa de seus relacionamentos com seus pares ou os 

adultos que a cercam a levam à aprendizagem.  

Aqui também se observa a influência da teoria sócio-histórica de Vygotsky, uma 

vez que no desenvolvimento e na prática da formação de pequenos grupos, as 

crianças interagem no desenrolar dos projetos, conversando sobre suas ideias. 

Essa interação social em que as crianças ouvem o ponto de vista dos outros, 

argumentam e consideram novas alternativas, permite-lhes desenvolver seu 

pensamento crítico e suas habilidades de raciocínio, uma vez que essa interação 

promove a cooperação e a negociação entre elas. 

O final de um projeto propicia que as informações nesse processo de 

aprendizagem resultem em produções dos alunos, que são socializadas e 

apreciadas. A valorização do que foi construído e aprendido cumpre aí, também, 

uma importante função extraescolar.  

3. Bilinguismo: vantagens da aprendizagem de uma segunda língua 
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Pesquisas recentes indicam que estudantes bilíngues desenvolvem melhor suas 

habilidades nas áreas cognitivas. Esta talvez seja a explicação porque estes 

estudantes geralmente apresentam melhor desempenho em testes de inteligência 

verbal, na conceituação, no pensamento global e na solução de problemas. A 

criança bilíngue também tem a vantagem de se apropriar da língua com um 

distanciamento vantajoso dos mecanismos linguísticos. Dessa maneira, nas 

escolas Maple Bear, a aprendizagem tem significação para a criança, pois ela 

aplica esse conhecimento em seu cotidiano, podendo beneficiar-se, 

imediatamente, dessa aquisição. 

A história, ao coroar o inglês como língua do mundo, sentenciou o monolinguismo 

nos países de língua não-inglesa a se tornar o analfabetismo do futuro. Basta 

compararmos a importância de se falar uma língua estrangeira, cinquenta anos 

atrás, com a necessidade hoje de a pessoa ser bilíngue, para podermos entender 

a ameaça que o monolinguismo representará quando crianças tornarem-se 

adultas. “Aquele que não conhece uma língua estrangeira, não conhece a sua 

própria”  (Johann Wolfgang v. Goethe, 1821). 

A revolução nas telecomunicações proporcionada pela informática, pela fibra ótica, 

e por satélites, despejando informações via TV ou colocando o conhecimento da 

humanidade ao alcance de todos via Internet, cria para o ser humano uma 

segunda esfera de atuação e convívio: a comunidade global. 

3.1.  Bilinguismo: porta para o mercado de trabalho, habilidades cognitivas 
ampliadas e catalisador da Paz Mundial 
 
Nas comunidades locais o homem e a mulher continuarão falando suas línguas 

nativas. A comunidade global, entretanto, fonte de informação e de conhecimento, 

bem como meio de realização profissional da pessoa moderna, exige um meio de 

comunicação único e o Inglês é reconhecido como a língua internacional.  Quem 

não o falar, estará parcialmente excluído da comunidade global e de seu mercado 

de trabalho. 

Além disso, no mundo já globalizado, mas ainda padecendo de graves problemas, 

o caminho da palavra inteligente se sobrepõe ao da agressão e se apresenta 

como a única alternativa. Quanto antes conseguirmos expressar nossos pontos de 

vista em linguagem convincente, no idioma da maioria, tanto melhora nossas 

chances de sermos ouvidos para defender nossos interesses e combater 
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injustiças e posturas conservadoras, protecionistas, discriminadoras e 

etnocêntricas. Proficiência em línguas e culturas estrangeiras é ferramenta 

indispensável na resolução de conflitos internacionais. 

Bilinguismo, entretanto, não é apenas um instrumento acadêmico, uma ferramenta 

profissional e uma voz política. Além de meio de comunicação, bilinguismo é 

aptidão multicultural - versatilidade de estruturar o pensamento por diferentes vias 

e de interpretar realidades sob diferentes óticas. Dessa forma, bilinguismo ou 

multilinguismo representam habilidades cognitivos superiores - sensibilidades e 

percepções ampliadas que permitem entender diferenças e aprofundar o 

autoconhecimento, flexibilizando julgamentos e funcionando como catalisadores 

do entendimento entre as nações e da paz mundial. 

 
3.2.  Como se dá o aprendizado de uma segunda língua num curso de 
imersão 

Há um desenvolvimento sequencial consistente na aquisição de uma segunda 

língua por crianças que se encontram imersas nesse idioma.  Primeiramente, há 

um período no qual a criança continua a usar sua língua nativa nas situações da 

segunda língua. A seguir, a maioria das crianças entra num período não verbal ou 

de "silêncio". Depois disso, as crianças começam a usar frases "telegráficas" e 

"frases feitas" na segunda língua. Finalmente, as crianças começam a produzir 

frases mais completas na segunda língua. 

Durante o período de "silêncio", elas estão trabalhando ativamente na 

compreensão e no sentido da segunda língua. Observam e ouvem com atenção a 

professora e as outras crianças que usam a segunda língua. Os professores das 

escolas Maple Bear estabelecem rotinas e planejam atividades de construção e 

repetição, de forma de que a criança possa, progressivamente, familiarizar-se com 

a segunda língua.  Durante o período "silencioso", as crianças utilizam também 

linguagem não verbal, como gestos e mímicas, para se comunicar na segunda 

língua. Gradualmente, começam a "investigar" a segunda língua, repetindo os 

sons que ouvem à sua volta. 

Da mesma forma como quando aprenderam a primeira língua, as crianças usam a 

linguagem "telegráfica", ao começar a usar a segunda língua. Esses enunciados 

tendem a conter uma série de palavras que a criança já aprendeu. Exemplos 
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comuns de linguagem telegráfica incluem identificar os objetos da classe ou 

nomear e recitar as letras. 

“Frases feitas" surgem depois de a criança ter memorizado frases inteiras que 

ouviram de seus colegas ou professores. Frases feitas ou "pré-formuladas", como 

também são chamadas, são muito úteis por permitir às crianças interagir em 

situações de brincadeiras com falantes de segunda língua. Frases como "I want to 

play with you" ou "May I have a…" são exemplos de como as crianças 

compreendem e adquirem significados para se comunicar na segunda língua. 

Após o período de frases pré-formuladas, inicia-se uma linguagem mais 

elaborada, quando a criança começa a desenvolver entendimento da sintaxe e da 

estrutura gramatical da língua (o que não significa que neste estágio a criança 

conheça as regras de sintaxe ou a nomenclatura gramatical, mas sim que já 

estabelece um método para usá-las). Através da comparação e da ampliação ou 

abandono das frases pré-formuladas, e, juntamente com o desenvolvimento e a 

aplicação das regras da sintaxe da língua, as crianças das escolas Maple Bear, 

aprendizes de uma segunda língua, chegam a um controle na produção da nova 

língua. Elas iniciam, então, seus próprios novos usos da segunda língua e 

progridem a partir daí, ampliando o vocabulário e as estruturas gramaticais. 

3.3.  Uma metodologia baseada no aprendizado através de experiência e da 

exploração lúdica 

Ao entrar na escola, as crianças consideram o ensino uma experiência agradável. 

Dessa forma, mostram-se ávidas e propensas a aprender. É importante ressaltar 

que o programa bilíngue Maple Bear reforça e constrói esta atitude positiva, 

oferecendo experiências estimulantes.  O conhecimento e as habilidades que as 

crianças adquirem ao final da educação infantil formam a base efetiva do 

aprendizado nos anos futuros da escola. 

O ensino da língua, da leitura, da ciência e da tecnologia é desenvolvido de forma 

sistemática. Os professores integram ao conhecimento de cada área, estratégias 

variadas que se ajustam aos estágios de desenvolvimento das crianças. 

O Sistema Maple Bear tem altas expectativas de aprendizagem para as crianças 

num ambiente saudável, estimulante e acolhedor. 
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Manipular, explorar e experimentar objetos reais é muito importante, as crianças 

aprendem através de experiências sensoriais diretas, falando e movimentando-se. 

Sendo naturalmente curiosas pelo mundo ao seu redor e interessadas em 

aprender sobre ele, as crianças são aprendizes inatas e aprendem de diversas 

formas. 

 

Brincar é algo sério para as crianças. Ao brincar, a criança esclarece informações, 

integra ideias de experiências anteriores, explora e experimenta seu ambiente. 

Brincar proporciona a oportunidade de acumular conhecimento, aprender novas 

habilidades e praticar aquelas já conhecidas. Através da brincadeira as crianças 

aprendem a lidar com os sentimentos, a interagir com outras crianças e adultos e 

a resolver conflitos. Elas desenvolvem a imaginação e a criatividade para a 

solução de problemas. 

3.4. O ambiente de aprendizagem: espaços para o desenvolvimento das 

atividades 

Na pré-escola e nas séries iniciais do Ensino Fundamental com ênfase no 

bilinguismo, o que a linguística aplicada moderna preconiza é o processo de 

“language acquisition”, ou seja, o processo de assimilação natural, subconsciente, 

intuitiva, fruto de situações reais de interação humana.. E para que essa aquisição 

ocorra, é preciso que a criança esteja situada em um ambiente adequado, 

funcionando o professor como facilitador, preenchendo dois requisitos básicos: 

domínio sobre os idiomas (inclusive competência cultural) e habilidade pessoal 

para saber explorar os aspectos psicológicos e afetivos do aprendizado da 

criança. 

No sistema Maple Bear, de Educação Infantil que inclui o 1º. e 2º. anos do Ensino 

Fundamental, o ambiente na sala de aula é um fator primordial no processo de 

aprendizagem. Os alunos utilizam diversos espaços de aprendizagem para 

atividades de pequenos ou maiores grupos.  Como as crianças precisam estar 

ativas, há uma variedade de centros e áreas nas salas de aula que atendem às 

diversas necessidades, interesses e idades das crianças. São eles: 

 Centro de Arte: Contém materiais de pintura, desenho, tesoura, cola, 
fita adesiva. 
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 Centro de Construção: Contém blocos e brinquedos de montar 
incentivam as crianças a  projetar, criar e construir. 

 Centro de faz de conta: Essa área fornece suporte às crianças para 
que brinquem de casinha, de médico, de loja. Dispõe também de fantoches e 
fantasias para despertar a imaginação e a criatividade dramática. 

 Centro de jogos e blocos: Quebra-cabeças, jogos interativos e blocos 
de variados tamanhos e texturas permitem que as crianças construam, 
inovem, compartilhem ideias, solucionem problemas e desenvolvam sua 
coordenação motora fina. 

 Centro de leitura: Uma mini biblioteca em cada classe contém 
inúmeros livros ilustrados sobre os mais variados temas,  incentivando o 
prazer pela leitura, num ambiente aconchegante, composto por tapetes e 
almofadas.  

 Centro de Computação e Multimídia: Computadores conectados à 
Internet permitem que as crianças tenham acesso às tecnologias e possam 
se integrar na comunidade global. Cds, Dvds e Softwares adequados às 
crianças possibilitam a aprendizagem significativa.  

 Centro de Matemática: Materiais manipuláveis para que as crianças 
classifiquem, contem, meçam e aprendam conceitos matemáticos. 

 Centro de Música: Instrumentos musicais simples, industrializados 
ou feitos pelas crianças são materiais disponíveis que encorajam a 
experimentação do som, tempo e ritmo das canções. 

 Centro de Areia e Água: Xícaras, colheres e funis e medidores 
utilizados como ferramentas em mesas de água e areia permitem que as 
crianças observem, meçam, pesem, transfiram e comparem, desenvolvendo 
ou aprimorando conceitos ligados a volume, massa, peso e densidade.  

 Centro de Ciências e Experimentos: Tesouros como pedras, ninhos, 
insetos, ossos e conchas são trazidos pelas crianças e compartilhados nessa 
área. Imãs, balanças, livros e lentes de aumento encorajam as crianças a 
observar e a investigar sobre os fenômenos físicos e químicos. 

 Centro de Escrita: As crianças escrevem e criam neste espaço que é 
abastecido com papel, lápis, marcadores e giz de cera. As crianças mais 
novas escrevem com desenhos e ditam suas histórias aos professores que 
as redigem. 

 Habilidades de Coordenação Motora: Áreas cobertas e espaços ao 
ar livre para brincar e desenvolver atividades físicas e, com isso, desenvolver 
as habilidades de coordenação motora. 
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Anexo 2.  Grade curricular 

Educação Infantil  

 

 

Áreas de 

Estimulação 

Carga Horária Semanal por turma  Carga Horária Anual por turma Carga Total da 

Ed. Infantil 

Maternal Infantil I Infantil 
II 

Infantil 
III 

Maternal Infantil I Infantil 
II 

Infantil 
III 

 

Linguagem Oral e 

Escrita 
6 6 6 6 240 240 240 240 960 

Matemática 4 4 4 4 160 160 160 160 640 

Natureza e 

Sociedade 
4 4 4 4 160 160 160 160 640 

Moviemento 2 2 2 2 80 80 80 80 320 

Artes Visuais 2 2 2 2 80 80 80 80 320 

Música 2 2 2 2 80 80 80 80 320 

Total  20 20 20 20 800 800 800 800 3200 

 

Ensino Fundamental I  

Componentes 

Curriculares 
Carga Horária Semanal por turma Carga Horária Anual por turma 

Carga Total Ens. 

Fund. 

Base Nacional 

Comum  

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

5º 

Ano 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

5º 

Ano 

 

Língua 
7 7 7 7 8 280 280 280 280 320 1160 
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Portuguesa  

Matemática 7 7 7 7 8 280 280 280 280 320 1160 

História  2 2 2 2 2 80 80 80 80 80 400 

Geografia 2 2 2 2 2 80 80 80 80 80 400 

Ciências 2 2 2 2 2 80 80 80 80 80 400 

Educação 

Artística 
1 1 1 1 2 40 40 40 40 80 240 

Educação Física 2 2 2 2 2 80 80 80 80 80 400 

Parte 

Diversificada 
 

Música e 

Expressão 

Corporal 

1 1 1 1 1 40 40 40 40 40 200 

Língua 

Estrangeira 
6 6 6 6 7 240 240 240 240 280 1000 

Carga Total   30 30 30 30 34 1200 1200 1200 1200 1240 5360 

 
Anexo 3.  Quadro De Pessoal Administrativo e Técnico  (Ano de 2014) 

 
Nome completo                        Função Formação 

Hildo de Abreu Junior Diretor Administrativo 
Administração com 
especialização em marketing 
educacional 

Erica da Silva Moreira 
Ferreira 

Diretor Pedagógico 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Mestrado em 
Educação 

Erica da Silva Moreira 
Ferreira 

 
Coordenador 
Pedagógico 

 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia, com Mestrado em 
Educação 
 

Thais Regina Nunes da 
Silva 

Secretária Ensino Médio 

Gabriela Granado Victorio Secretária  Ensino Médio 

Dalva Regina de Oliveira Ajudante Geral Ensino Fundamental 

Marinês Batista Câmara Ajudante Geral Ensino Fundamental 

Elaine Cristina Ribeiro da Ajudante Geral Ensino Fundamental 
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Conceição  

José Lameira Ajudante Geral Ensino Fundamental 

Lauro Silvio Simioni Porteiro Ensino Fundamental 

José Miranda Porteiro Ensino Médio  

 

 

 

Anexo 4. Quadro De Pessoal Docente (Ano de 2014) 
 

Nome completo Função/Classe Formação Profissional 

Beatriz Sanches Bertolo Professor 1 do Infantil II - Manhã 
(Toddler) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Katiuska Scuciato de Riz Professor 2 do Infantil II - Manhã 
(Toddler) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Lais Marangoni Auxiliar de classe do Infantil III - 
Manhã (Toddler) 

Estudante de Letras 

Lívia Lopes Rosa Professor 1 do Infantil II - Manhã 
(Toddler) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Marina da Silva Marcheti 
Martins 

Professor 2 do Infantil II - Manhã 
(Toddler) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Marina Filier de Oliveira Auxiliar de classe do Infantil III - 
Manhã (Toddler) 

Estudante de Pedagogia 

Ana Carolina Maximiano Professor 1 do Infantil II - Tarde 
(Toddler) 

Licenciatura em Pedagogia 

Thamiris Fernanda Carvalho Professor 2 do Infantil II - Tarde 
(Toddler) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Bruna Pastro Gomes Auxiliar de classe do Infantil III - 
Tarde (Toddler) 

Estudante de Pedagogia 

Juliana F. de Sousa Macedo Professor 1 do Infantil III - Manhã 
(Nursery) 

Licenciatura em Pedagogia 
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Simone A. Aleixo Amorim Professor 2 do Infantil III- Manhã 
(Nursery) 

Licenciatura em Pedagogia 

Rebeca R. T. A. do Amaral Auxiliar de classe do Infantil III - 
Manhã (Nursery) 

Estudante de Pedagogia 

Kamila A. Nogueira Rinaldi Professor 1 do Infantil III - Tarde 
(Nursery) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Marina Figueiredo Fioravanti Professor 2 do Infantil III  - Tarde 
(Nursery) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Barbara Consuelo S. C. 
Batista 

Professor 1 do Infantil IV  - Manhã 
(Junior Kindergarten) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Carolina Zanconato  Professor 2 do Infantil IV - Manhã 
(Junior Kindergarten) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Bruno Hackmann Auxiliar de classe do Infantil IV – 
Manhã (Junior Kindergarten) 

Estudante de Letras 

Vanessa de Souza e Silva Professor 1 do Infantil IV  - Tarde 
(Junior Kindergarten) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Carolina Zanconato  Professor 2 do Infantil IV - Tarde 
(Junior Kindergarten) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Christie Agnesi Chen Sarnes Professor 1 do Infantil V  - Manhã 
(Intermediate Kindergarten) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Marina Figueiredo Fioravanti Professor 2 do Infantil V - Manhã 
(Intermediate Kindergarten) 

Licenciatura em Pedagogia 
 

Aline Zanotti Auxiliar de classe para atividades 
extras – Tarde 

Estudante de Pedagogia 

Carolina D’Anna Acayaba Auxiliar de classe para atividades 
extras – Tarde 

Estudante de Pedagogia 

Emanoelle Bonácio de 
Almeida 

Auxiliar de classe para atividades 
extras – Tarde  

Estudante de Pedagogia 

Izabela Gomes Moretti Auxiliar de classe para atividades 
extras – Manhã  

Estudante de Pedagogia 



                 MAPLE BEAR CANADIAN SCHOOL CAMPINAS 

          CNPJ no. 46.023.214/0002-65 

            REGIMENTO ESCOLAR  

Rua Pr Domingos Giovanini, 26 - Taquaral – Campinas Fone: (19)3308-6001     
41 

Jaqueline Barbieri de Paula Auxiliar de classe para atividades 
extras – Manhã  

Estudante de Pedagogia 

Jonas Marcos de Oliveira Auxiliar de classe para atividades 
extras – Tarde  

Estudante de Letras 

 

 

 

 

Anexo 5. Calendário Escolar - Ano de 2014 
 

Janeiro 

D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
15 a 17 - Planejamento 

20 a 24- Treinamento professores  

27 – Reunião com Pais 

28 – Primeiro dia de aula 

Dias letivos: 04 

Fevereiro 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  
22 – Festa de Integração 

 
 
 
Dias letivos: 21 

Março 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
03 - ponte  

04 - Carnaval 

05 - ponte 

Dias letivos: 18 

18 – Paixão de Cristo 

21 – Tiradentes 
26 – Atividade Cultural – Dia da Família 

 
 
 
Dias letivos: 20 

Abril 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
01 – Dia do Trabalho 

02 – ponte 
07 – Fim do 1o trimestre/ Reunião com Pais 

 
 
 
Dias letivos: 20 

Maio 

D S T Q Q S S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
12 – Jogo do Brasil (saída às 14:30h) 

17 – Jogo do Brasil (saída às 13:30h) 
14 – Atividade Cultural - Festa Junina–  

19 – Corpus Christi 

20 – ponte 

23 - Jogo do Brasil (saída às 14:30h) 

27 – Fim se semestre letivo 

Dias letivos: 19 

Junho 

D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Julho 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

Agosto 

D S T Q Q S S 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

Setembro 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
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30 – Planejamento 

31 – Volta às aulas 

Dias letivos: 01 

 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Dias letivos: 21 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       10 – Fim do 2º trimestre/ Reunião com Pais 

20 – Proud Day 

Dias letivos: 23 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 
 
 
Dias letivos: 23 

Outubro 

D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

20- Consciência Negra 

21 - ponte 

Dias letivos: 18 

Novembro 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       03 - Reunião com Pais 

08 – Padroeira de Campinas 

13- Festa de Encerramento 

16 – Fim do Ano Letivo 
Dias letivos: 12 

Dezembro 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 

 

            

  

 Total de dias letivos: 200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Início/Término do semestre letivo 

Legenda 

 Sem aulas  

 Pontes 

 Sábado Letivo 

 Treinamento 

 Reunião de planejamento 

 Fim de trimestre/ Reunião com Pais 

 Jogos da Copa 

Férias prof. – de 30/06 a 29/07 

Recesso prof. – de 17/12 a 15/01/2015 


