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Ser diferente 
FAZ DIFERENÇA! 

BerçárioBerçário



Fazendo diferente desde 1983.

Somos uma instituição apaixonada por educar 

com qualidade, que forma cidadãos capazes de 

analisar, compreender e intervir na realidade, 

visando ao bem-estar da humanidade, no plano 

pessoal e coletivo. 

Para que isso aconteça, deve se desenvolver a 

criatividade, o espírito crítico, a capacidade para 

análise e síntese, o autoconhecimento, a 

sociabilização, a autonomia e a responsabilidade. 

Formamos assim, seres humanos com atitudes 

para colocar-se a serviço do bem comum, possuir 

espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, dispor-

se a conhecer-se, a desenvolver a capacidade 

afetiva e possuir visão inovadora. 

Fazendo diferente desde 1983.



INOVAÇÃO
PROTAGONISMO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

ACOLHIMENTO

nossos principais pilares
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Parcerias

Escolhemos a dedo todos os nossos 

parceiros, pois nós levamos ao pé da 

letra o fazer parte, estar envolvido, estar 

presente em todos os momentos, 

unindo escola-colaborador-alunos-

família. 



Nosso colégio é uma instituição
associada a UNESCO.

Ser  significa reconhecimento  Escola Associada da UNESCO

internacional ao trabalho do Coléio EAG em promover 

ativamente um mundo mais justo, pacífico, inclusivo e 

sustentável.  Temos responsabilidade de seguir os objetivos de 

uma aprendizagem intercultural, desenvolvimento sustentável, 

cultura de paz e conhecimento do Sistema ONU e dos desafios a 

serem enfrentados.

Nosso colégio é uma instituição
associada a UNESCO.



Em breve realizaremos ainda
mais em nosso novo prédio



))Nossas berçaristas são 

capacitadas a cada 3 meses 

pela fisioterapeuta da Baby 

Gym, Academia para Bebês.

O Berçário do Colégio EAG é algo além do 
tradicional. Aqui, trabalhamos com o "Projeto Baby 

Gym”, que consiste na estimulação motora e 
exercícios para os bebês. A cada três meses, um 

circuito motor diferente é montado para as crianças, 
com o intuito de inovar, estimular, diverti-los e 

desafiá-los.

Nossa equipe do berçário foi capacitada para tornar 
nosso espaço de estimulação ainda mais dinâmico, 
proporcionando alegria, diversão, não esquecendo 

claro dos novos desafios motores. 

BerçárioBerçário



ALIMENTAÇÃO

Os pais são responsáveis por enviar a 
alimentação necessária para o seu bebê ou 
pode adquirir com o colégio.

BANHO

Os bebês que chegam até as 08h da manhã  ou 
que permanecem mais que 8 horas por dia 
recebem banho no Colégio.

SONO
Respeita-se o horário de sono e a 
necessidade de cada criança.

O Berçário tem o funcionamento das 06h às 
19h. Dentro desse intervalo de horários, a 
família pode adaptar da forma que precisar.

IDADE

Recebemos bebês de 04 a meses até 01 ano e 
08 meses. Após essa idade, é feita a 
transferência para o G1.

HORÁRIOS



MUSICALIZAÇÃO

Durante as aulas, se encantam, tentam imitar e responder, 

criando momentos significativos no desenvolvimento 

afetivo e cognitivo, iniciando seu processo de musicalização 

de forma intuitiva. 

BANHO DE SOL

SOCIALIZAÇÃO

ACOLHIMENTO

O que oferecemos?

CIRCUITO DE ESTÍMULOS MOTORES

CIRCUITO DE ESTÍMULOS COGNITIVOS

CIRCUITO DE ESTÍMULOS SENSORIAIS

O que oferecemos?

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

CANTINHO DA CALMA

PAINEL SENSORIAL MONTESSORI

Trabalhamos o sentido da atenção, memória e

motricidade através das texturas, pinos e encaixes.  



Baby Gym

Baby Gym é um projeto inovador para desenvolver ao 

máximo o potencial psicomotor, cognitivo, sensorial 

emocional e social da criança.

Por meio de atividades lúdicas e multissensoriais lideradas 

pelas próprias crianças, orientadas por nossas berçaristas.

Um circuito montado para a criança é trocado a cada 03 

meses para inovar, estimular e divertir os pequenos a cada 

troca.

Nossa equipe recebe assessoria de uma fisioterapeuta 

certificada a cada troca de circuito, para treinar as 

professoras e auxiliares para a melhor forma de uso e todos 

os seus benefícios.

Baby Gym

PSICOMOTRICIDADE

ESPAÇO DO BRINCAR AO AR LIVRE

CIRCUITO DE ESPUMAS

- Fortalecimento de tronco, pernas, mãos e cabeça;

- Auxiliar no engatinhar e andar;

- Controle de tronco.

+



Psicologia Positiva

Nossos professores estão recebendo a formação em 

Psicologia Positiva e em breve, nosso Colégio será

o primeiro Colégio Positivo do Brasil. Sabe o que isso 

significa?

A Psicologia Positiva estimula e incentiva o pleno potencial 

humano e muito embora não foque nos problemas, nos 

prepara a lidar com eles e com as circunstâncias negativas 

da vida como algo a mais e não como um fator limitante.

Durante o curso nossos professores e gestores aprendem a 

concentrar-se nas emoções positivas como a esperança, 

otimismo, gratidão, perdão - que trazem benefícios a curto 

e longo prazo, além de focar nos relacionamentos 

interpessoais.  Sobretudo, aprenderão como fluir no 

trabalho e como aplicar isso em sala de aula, 

potencializando cada criança em suas virtudes.

Psicologia Positiva



FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

AGENDA ONLINE 

ESTOU CHEGANDO 

EDUXE PLATAFORMA ACADÊMICA

REUNIÕES ONLINE

INTELIGÊNCIA PEDAGÓGICA

ACOMPANHAMENTO COM NEUROCIENTISTA DA EDUCAÇÃO

ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS

FUTURA PRIMEIRA ESCOLA POSITIVA DO BRASIL

agenda
digital



Vem ser EAG!
Entre em contato com a gente.

Nós do Colégio EAG estamos 

disponíveis para esclarecer 

todas as suas dúvidas.

11 5841-0058

atendimento@colegioeag.com.br

www.colegioeag.com.br

Rua Ocapeguara, 184


