Educação Infantil no Avicena
estimula cuidados e autonomia
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Horta, culinária, saúde e bem-estar: crianças são estimuladas com atividades diárias
Psicomotricidade na
Educação Infantil é a base
para o sucesso na aprendizagem e, por consequência, na formação de um
indivíduo saudável. A equipe do Colégio Avicena
acredita que seus pequenos alunos devem sempre
ser estimulados através de
atividades que possam desenvolver e aperfeiçoar a
psicomotricidade.
Psicomotricidade é a
ciência que tem como objeto de estudo o homem
através do seu corpo em
movimento e em relação
ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao
processo de maturação,
em que o corpo é a origem
das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas.
São atividades simples
e lúdicas praticadas no
decorrer do ano letivo com
os alunos da Educação Infantil que irão garantir esse
desenvolvimento. A criança aprende brincando;
enquanto os professores
incentivam, acompanham
e avaliam esse processo.
O Colégio Avicena promove atividades como a
simulação de um “salão
de cabeleleiro”; “a hora
do banho”; uma aula de
Vida Prática; a preparação
de um sanduíche e de
uma vitamina na aula de
Culinária; a plantação de
cenoura e salsa na horta...
Há atividades práticas também na aula de Ciências
ou a realização de um circuito nas aulas Educação
Física, ou uma brincadeira
na piscina de bolinhas...
Todas proporcionam às
crianças diferentes habilidades no processo de

aprendizagem. “as
crianças aprendem e
descobrem seu próprio
corpo, suas potencialidades e seus limites,
desenvolvem hábitos
de cuidado com a própria saúde e bem-estar”, explica a diretora
pedagógica Ivaneide
Carvalho . “Ao mesmo
tempo, estabelecem
e ampliam as relações
sociais, aprendem a utilizar as diferentes linguagens, criam gosto pela
alimentação saudável,
aprendem a conviver
com a natureza, descobrem a origem dos
alimentos, desenvolvem
a coordenação motora,
a autoestima e muito
mais”, continua.
“A Educação Infantil
é alicerce para todos
os outros ciclos educacionais e é nisso que
acreditamos no Colégio
Avicena”, conclui Ivaneide.
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