Ensino Fundamental I
Compreende uma fase de importância singular no âmbito da construção e ampliação de competências e
habilidades imprescindíveis tais como: leitura, comunicação escrita e oral, cálculo, raciocínio, reﬂexão,
cria vidade e pesquisa. Esse conjunto de saberes adquiridos no decorrer desse período é o que possibilita o
desenvolvimento da autonomia dos alunos na sua integralidade. Além disso, o Glorinha entende tal espaço
oportunizado como uma inesgotável fonte para explorar a proa vidade - dos alunos nas relações interpessoais
empá cas - associada ao ensino formal, tendo em vista o processo de formação de sujeitos crí cos e
protagonistas na sociedade.

Uma variedade de atividades significativas:
Ÿ Aulas de inglês – contribuem para que os alunos tenham um contato mais aprofundado com uma língua

estrangeira e, futuramente, possam atender às exigências do mercado de trabalho;
Ÿ Aulas de música e coral – es mulam o desenvolvimento dos alunos, sobretudo no campo da cria vidade,
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da concentração e do fortalecimento das relações intrapessoais e interpessoais;
Ensino Religioso – promove o ensino espiritual com base nos valores cristãos que corroboram na formação
de indivíduos íntegros e virtuosos;
Escola da Inteligência – programa educacional idealizado pelo Dr. Augusto Cury que visa promover a
educação socioemocional no ambiente escolar;
Aulas de dança (Jazz) – traz inúmeros bene cios dentre os quais é possível salientar: desenvolvimento da
coordenação motora, favorecimento da expressão corporal, fortalecimento muscular e signiﬁca vo avanço
no âmbito das emoções, como a melhora na autoes ma e na autoconﬁança;
Esportes (ginás ca rítmica, vôlei, futsal, xadrez) – os esportes cole vos favorecem a melhor socialização
dos alunos, trabalham conceitos de disciplina e liderança, além dos bene cios sicos inerentes, como o
fortalecimento muscular e cardiovascular e o desenvolvimento da coordenação motora e visão periférica;
os esportes individuais - contemplando as múl plas ap dões – também apresentam bene cios para os
seus pra cantes. O xadrez é um esporte individual que promove amplo desenvolvimento cerebral já que
exercita os dois lados do cérebro, favorece a capacidade de mediação de conﬂitos, aumenta a capacidade
de memória e de leitura, entre outros bene cios;

Ÿ Karatê – como toda arte marcial - bem

direcionada - aprimora a concentração,
desenvolve a coordenação, es mula a
postura corporal adequada, contribui na
implementação de valores pautados na
disciplina e harmonia, dentre outros
inúmeros bene cios;
Ÿ Psicomotricidade – é na educação do
movimento que se concentra a base do
desenvolvimento intelectual e, pautado
nesse preceito, é possível trabalhar o
es mulo de tonicidade muscular,
equilíbrio, noções corporal e espacial e
lateralidade, contemplando o processo
sa sfatório do desenvolvimento motor,
afe vo e cogni vo dos alunos.

