Unidade Náutica

COLÉGIO JEAN PIAGET SV/PG

FAMÍLIA JEAN PIAGET SV/PG
Há mais de 20 anos inauguramos o Colégio Cantinho da Alegria, uma escola de Educação
Infantil, cujas sócias-proprietárias eram avó e neta, que com muita dedicação, trabalho e
amor, foram ampliando a “escolinha” para ter o Ensino Fundamental, e por utilizarmos
predominantemente na época, a proposta socioconstrutivista, batizamos nossa nova etapa
como “Colégio Jean Piaget - SV”. Em 2018, a família cresceu e inauguramos a Unidade
Itararé, que se expandiu para Praia Grande. Então, assim nos tornamos "Jean Piaget SV/PG".
Sempre trabalhamos com o pensamento de que é aqui que formamos futuros. Os nossos
alunos não são apenas números, são o nosso futuro e temos um orgulho imenso em poder
fazer parte desta trajetória. Com este pensamento, independentemente de quantas
unidades, não perdemos nossa essência de "cantinho da alegria", trabalhando com extremo
profissionalismo porém continuamos sendo uma grande família. A família Jean Piaget SV/PG.

CULTURAL EXPERIENCE

Jean Piaget
com ensino
bilíngue

Em 2020 o Jean Piaget SV/PG se tornou uma escola
bilíngue. O nosso programa não se trata somente da
implementação do material, mas sim de uma mudança na
cultura do Colégio, onde os alunos passaram a entender
como funciona o modelo educacional no Estados Unidos
e estão tendo, aos poucos, uma visão mais globalizada. Os
bilhetes são apresentados nas duas línguas e em cada
unidade temos uma sala de imersão, onde os alunos
frequentam as nossas English Class, a princípio tivemos 3
(três) aulas/semanais, porém o contato com a língua é
diário, através de atividades e lições enviadas para casa.

O sistema educacional nos EUA é dividido desta maneira, e será como denominamos os ciclos:
Preschool (Educação Infantil)
Maternal, Jardim, Pré Lua, Pré Sol
Elementary School (Fundamental I)
1st grade (1º ano), 2nd grade (2º ano)
3rd grade (3º ano), 4th grade (4º ano)
5th grade (5º ano)
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Middle School (Fundamental II)
6th grade (6º ano), 7th grade (7º ano)
8th grade (8º ano), 9th grade (9º ano)
High School (Ensino Médio)
10th grade/Sophomore (1º EM)
11th grade/Junior (2º EM)
12th grade/Senior (3º EM)

- JEAN PIAGET

WHAT WE SEE CHANGES WHAT WE KNOW.
WHAT WE KNOW CHANGES WHAT WE SEE.

PROJETO CENTRAL "A BETTER
WORLD"
Considerando que a escola faz parte da vida do educando desde
seus primeiros passos, até entregá-los às portas da universidade,
nós temos um papel fundamental no processo da formação de
valores essenciais para que tenhamos a better world
(um mundo melhor). Desta forma, a cada série estudada conosco,
os alunos têm uma diferente abordagem do tema central da
escola, passando por todas as esferas de sua formação.

A WORLD WITH MORE...
UM MUNDO COM MAIS...
Fun (Maternal : Diversão)
Smiles (Jardim : Sorrisos)
Discoveries (Pré Lua: Descobertas)
Love (Pré Sol: Amor)
Education (1º ano: Educação)
Imagination (2º ano: Imaginação)
Reading (3º ano: Leitura)
Respect (4º ano: Respeito)
Transformation (5º ano: Transformação)
Achievements (6º ano: Conquistas)
Creativity (7º ano: Criatividade)
Sustainability (8º ano: Sustentabilidade)
Connections (9º ano: Conexões)
Dreams (1º EM: Sonhos)
Thoughts (2º EM: Pensamentos)
Professionals (3º EM: Profissionais)

Unidade Náutica
Com mais de 20 anos, a nossa unidade pioneira hoje é referência na cidade
em qualidade de ensino. Apesar de estar localizada em bairro mais humilde
de São Vicente, possui amplo espaço que vai de uma rua a outra do
quarteirão, com capacidade para quase 1000 alunos.

Social Media
Links
FACEBOOK
/jeanpiagetsv

INSTAGRAM
@jeanpiaget_svpg

SITE
www.jeanpiagetsv.com.br

