MATERIAL DIDÁTICO - 2022
KINDERGARTEN 2
Volta às aulas presenciais
• Kindergarten 2
• 02/02, quarta-feira

Reunião de pais Kindergarten

Reunião de pais Integral

Formato virtual

Formato presencial

• Kindergarten 2
• 01/02, terça-feira (à noite) link
a ser enviado

• 02/02
• Presencial

O Programa Bilíngue do Kindergarten oferece um currículo diferenciado que integra os conteúdos
trabalhados nos dois idiomas, inglês e português. O ambiente de imersão proporciona as condições necessárias
para que a aquisição da segunda língua se dê por meio dos conteúdos propostos. Neste contexto, e apoiado
em inúmeras pesquisas acadêmicas, o trabalho com projetos é o mais recomendado para criar um ambiente
de investigação apropriado para cada faixa etária, ressaltando o protagonismo do aluno e a sua efetiva
participação no processo de aprendizagem. Por meio de pesquisas e vivências que auxiliam os estudantes a
atingirem os objetivos de aprendizagem propostos pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), os projetos
ampliam as possibilidades de construção, descobertas e aquisição de novos saberes.
Em 2022 será por meio de projetos e material elaborado pela escola que produziremos contextos
investigativos, especialmente preparados para estimular o pensamento crítico, a autonomia, a criatividade e o
trabalho colaborativo dos alunos do Kindergarten 2. Será principalmente ao final de cada período que os pais
poderão visualizar os resultados desse trabalho de construção das crianças e as aprendizagens constituídas
ao longo do processo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Portfólio do K2
Todo o portfólio do K2 será produzido pela escola, articulando fornecedores para tal. O valor total para a
produção desse material didático será R$ 523,00. Para que possamos nos organizar e contratar todos os
fornecedores, será oferecida facilidades de pagamento até 14/01/2022:
❖ R$ 486,50 à vista, por meio de boleto, com aproximadamente 7% de desconto
❖ 3 boletos de R$ 167,50, com aproximadamente 4% de desconto;
❖ R$ 523,00 em até 5 parcelas no cartão de crédito.
Considerando que, em anos anteriores, a maioria das famílias optou pelo pagamento parcelado em boletos, a escola
já emitiu o 1º boleto que está disponível no site da escola, com vencimento em 14/01/2022. Caso a opção seja pelo
pagamento à vista ou em cartão de crédito parcelado, favor enviar um e-mail para financeiro@magister.com.br com o
nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família receberá um e-mail de retorno com as orientações
para o pagamento eletrônico.

.

SOLUÇÕES DIGITAIS PARA 2022
Ao longo dos últimos anos ficou ainda mais clara a potência de uma proposta pedagógica inovadora e
com recursos digitais na formação dos estudantes de nosso tempo.
Para 2022, faz-se necessário continuar oferecendo recursos didáticos que permitam ao currículo:
❖ diversas estratégias, para ativar conhecimentos prévios;
❖ gamificação dos conteúdos;
❖ despertar o desejo de aprendizagem;
❖ ampliar o repertório linguístico de forma dinâmica.
Portanto, decidimos manter o Google for Education juntamente com outros recursos digitais, aos quais
professores e alunos terão acesso para utilizá-los em sala de aula, bem como em casa, buscando formas
atrativas de levar o aprendizado escolar para os alunos de todos os níveis de ensino.

Google for Education (Já incluso no programa do Kindergarten)
Esta plataforma engloba diversas ferramentas educacionais, com o
objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver ainda mais os estudantes. A maior
e principal vantagem do Google for Education é a sua disponibilidade. Todo
conteúdo inserido na plataforma pode ser acessado a qualquer momento, do
local onde o aluno ou o professor estiver, a partir de qualquer dispositivo, uma
vez que 100% do material didático – livros, trabalhos, documentos, e-mails,
agendas e tarefas – fica salvo automaticamente em nuvem.

Sugestão de Livro Paradidático - Favor escolher somente 01 título
A leitura do livro paradidático em inglês torna o aprendizado da segunda língua mais
abrangente, na medida em que desperta a curiosidade e o interesse pelo idioma, amplia o vocabulário
e apoia o estudante no processo de aquisição da língua inglesa. Pensando em todos esses benefícios,
indicamos alguns títulos que abordam temas apropriados para a faixa etária do K2. Pedimos que os
pais adquiram somente um dos títulos listados abaixo. Com a variedade de livros em sala de aula
favoreceremos a ampliação do repertório dos alunos.

Eric Carle’s opposites

Friends

Autor: Eric Carle

Autor: Eric Carle

Editora: Grosset &

Editora: Philomel Books;

Dunlap; Illustrated

Illustrated edição (19 novembro

edição (31 maio 2007
ISBN: 978-0448445656

2013)
ISBN: 978-0399165337

Press Here

The game of patterns

Autor: Hervé Tullet

Autor: Hervé Tullet

Editora: Chronicle Books; 1ª

Editora: Phaidon Press; 1ª

edição (30 agosto 2016)

edição (30 março 2011

ISBN: 978-1452154800

ISBN: 978-0714861876

Glad monster,sad monster a

Lost and found

book about feelings

Autor: Oliver Jeffers

Autor: Ed Emberley

Editora: Philomel Books;

Editora: LB Kids; Revised ed.

Illustrated edição (29 dezembro

edição (1 julho 2008)

2005)

ISBN: 978-0316573955

ISBN: 978-0399245039

Nighty Night, little green

The crayos’book of feelings

monster

Autor: Oliver Jeffers

Autor: Hervé Tullet

Editora: Philomel Books; 1ª

Editora: LB Kids; Illustrated edição (6 agosto

edição (4 maio 2021)

2013)

ISBN: 978-0593352939

ISBN: 978-0316210416

