
Preschool



Mantendo a tradição de sempre buscar o que há de melhor na
educação, o Colégio Jean Piaget de São Vicente e Praia Grande
anuncia a nova parceria com o Sistema Marista de Ensino.

O Grupo Marista faz parte da Província Marista Brasil Centro -Sul,
unidade do Instituto Marista que foi idealizado em 1817. Presença
Marista em mais de 80 países, entre atuação na educação e saúde.
Com valores tradicionais sempre aliados à inovação.



O Sistema Marista oferece soluções educacionais
exclusivas que favorecem a excelência acadêmica
no aprendizado, com materiais complementares,
como espaço virtual, banco de redação, materiais
com foco no Enem e de aprofundamento.

A aprendizagem assume diferentes perspectivas
não lineares, mas complementares e inter-
relacionadas, dentre as quais destacam-se: 
a aprendizagem consciente, cooperativa,
continuada, interdisciplinar, contextualizada,
significativa e como síntese pessoal.



Jean Piaget
com ensino

bilíngue

AN CULTURAL EXPERIENCE

Em 2020 o Jean Piaget SV/PG se tornou uma escola

bilíngue. O nosso programa não se trata somente da

implementação do Sistema Marista de Inglês, mas sim de

uma mudança na cultura principal do Colégio, onde os

alunos passam a entender como funciona o modelo

educacional no Estados Unidos para se ter, aos poucos,

uma visão mais globalizada da educação. Vocês perceberão

que até os bilhetes irão vir nas duas línguas, assim como

apresentações em inglês se tornaram mais frequentes. Na

educação infantil, a princípio temos 2 (duas) aulas

/semanais, porém o contato com a língua é diário, através

de atividades, conversação e lições enviadas para casa.



Jean Piaget
com ensino
bilíngue

O sistema educacional nos EUA é dividido desta maneira, assum 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)

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)



PROJETO CENTRAL "A BETTER

WORLD"

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)

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.



- JEAN PIAGET

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



DIFERENCIAIS 

JEAN PIAGET
SV/PG

2 CURSOS NO CONTRATURNO
INCLUSOS NA MENSALIDADE

Teremos as opções dos cursos de  Ballet,  Karatê, Futsal,  Vôlei,
Libras, Espanhol e Pré-vestibular para o High School.

As aulas serão uma vez por semana, com duração de 1 hora. O
aluno pode escolher até três opções dos cursos, que serão

ministrados no período inverso ao de aula. Os horários individuais
serão enviados no início do ano. Caso queira frequentar mais

tempo de aula, continuamos com a opção de curso extra, pago a
parte, então o aluno terá a aula inclusa + 2 aulas extras/semanais,



DIFERENCIAIS 

JEAN PIAGET
SV/PG

3 PROFESSORES + AUXILIAR 

Professora da turma 
+ English Teacher

+ Physical Education teacher
+ auxil iar de classe



Projetos pedagógicos
Jean Piaget

Na escola e na vida a empatia pelo outro é fundamental, o intuito deste
projeto é desenvolver essa capacidade nos alunos relacionando ao
entendimento de que todos somos diferentes. Enfatizar o afeto e respeito
pelo próximo, estimular o senso de responsabilidade e sociabilidade. 

Projeto "Turma do Jean"

Para isso, temos 8 personagem, contando com o "Jean",
nosso mascote tartaruga oficial, em forma de bonecos,
e cada um com características diferentes, tanto físicas
quanto comportamentais. O aluno leva o boneco para
casa e realiza atividades cotidianas, então relata para os
demais colegas como foi este tempo, e como auxiliou
nas dificuldades do amiguinho.



Projetos pedagógicos
Jean Piaget

Aplicado no decorrer do segundo bimestre com nossos

alunos, onde são realizadas atividades como escambo,

feira, mercadinho, dentre outros para, desde cedo,

começarem a compreender o valor do dinheiro.

Projeto "Educação Financeira"



Projetos pedagógicos
Jean Piaget

Trabalhamos com os alunos no primeiro e no segundo

semestre a Semana Antibullying, que se trata de ações   

 e dinâmicas realizadas junto aos alunos no intuito de

erradicar a existência de qualquer situação de bullying,

bem como reforçar a autoestima e coleguismo na escola.

Projeto "Semanas Antibullying"



Projetos pedagógicos
Jean Piaget

A partir do 9º ano, os alunos são instruídos pelos

professores a desenvolver um trabalho científico com

base nos parâmetros cobrados em faculdades, para

prepará-los para a universidade. No 4º bimestre é feita

a apresentação deste trabalho científico,  que é aberta

também  para os pais assistirem.

Projeto "Introdução ao TCC"



FACEBOOK
/jeanpiagetsv

INSTAGRAM
@jeanpiaget_svpg

SITE
www.jeanpiagetsv.com.br

Social Media
Links


