
Essencial para a transformação. 
Presente para a vida.

Pequenos Passos



A primeira infância é etapa primordial 
para o desenvolvimento da criança e 
determinante para o seu futuro. É nessa 
fase que ela começa a descobrir o 
mundo ao redor e recebe os primeiros 
estímulos externos, essenciais para seu  
crescimento .  

Estudiosos de todo o mundo apontam 
que é na infância que o ser humano 
aprende com mais facilidade e 
qualidade. A boa educação, aplicada 
desde o início da vida escolar, reforça a 
certeza de caminhos que levam à 
cidadania e a capacidade de criar 
indivíduos que serão, amanhã,  atores 
ativos na sociedade. 

Passos fundamentais
Cabe aos pais assegurar que este 
período seja rico em experiências 
positivas e garantir que estas vivências 
se traduzam em conhecimento 
concreto. Escolher uma escola de 
qualidade é de extrema importância, 
pois a instituição passará a dividir com 
a família a responsabilidade da 
formação da criança. Mais do que 
ensinar, a escola deve observar, 
participar e auxiliar no crescimento de 
cada indivíduo. É papel da instituição  
respeitar a  individualidade e o ritmo de 
aprendizado, abrindo portas para  que o 
aluno se expresse e fortaleça o 
desenvolvimento de seu caráter e de 
sua personalidade.

Com a proposta de implementar tais 
possiblidades de aprendizado, a 
Pequeno Passos compartilha, neste 
documento, de sua disposição em 
auxiliar em passos essenciais para a 
vida.  As próximas páginas refletem 
integralmente nossa disposição de 
prover serviços verdadeiramente 
humanos, pautados pelo 
relacionamento próximo com os pais, a 
comunidade e, principalmente, com 
cada aluno. Estamos, acima de tudo, 
honrados e agradecidos pela 
oportunidade de contar com seu 
interesse em nossa visão de educação. 

Saudações,
Priscilla  Valentim
Coordenadora Pedagógica



A Pequenos Passos  oferece aos alunos 
de zero a cinco anos o que há de mais 
precioso e essencial na infância: afeto, 
cuidado e cultura, além de um ambiente 
seguro e apropriado para atividades 
lúdicas e criativas. Tudo isso incorporado 
a uma rotina pedagógica planejada para 
favorecer as descobertas próprias de 
cada idade.

Nossa Proposta
Em nossa escola, as crianças 
encontrarão aprendizado para a vida, ao 
absorver conceitos básicos para a 
formação do caráter ético e intelectual.  
Nosso programa pedagógico estimula 
os alunos a desenvolverem sua 
independência e autonomia, além de 
incentivar a socialização, de modo a 
formar pessoas íntegras e 
comprometidas com o mundo ao seu 
redor.



Nossa metodologia integra os conceitos 
de educação e cuidado e se baseia na 
associação entre o aprendizado e o 
convívio, seja do aluno com outras 
crianças ou com os educadores. É a 
partir desses fundamentos que ocorre a 
evolução da confiança necessária para o 
bom relacionamento com a sociedade e 
com o conhecimento em geral.

Nossa Metodologia
Contamos com espaço físico amplo, 
sereno e organizado, pensado para 
proporcionar bem-estar tanto aos 
alunos quanto aos adultos envolvidos 
no processo educacional. Com grande 
variedade de ferramentas didáticas, 
buscamos sempre estimular a 
criatividade e propiciar experiências 
completas e benéficas para a formação.



Missão
Atender crianças até seis anos de idade 
com respeito e atenção às necessidades 
individuais de cada aluno, amparados 
por uma filosofia pedagógica que preza 
pelo incentivo ao conhecimento, 
sociabilidade e cuidado. 

Pequenos Passos

Visão
Ser a referência no segmento de 
educação e no atendimento a crianças 
pela excelência do serviço prestado, 
pelo valor de seus profissionais e por 
sua proposta pedagógica. 

Valores
Valorização da vida, da individualidade e 
de suas particularidades.

 • Respeito aos valores dos pais e 
responsáveis, desde que não sejam 
criticamente contra a orientação 
pedagógica da escola.

 • Respeito pelas crenças religiosas, 
ainda que a instituição seja laica.

 • Zelo pelos cuidados médicos adotados 
pelos pais e responsáveis para cada 
criança.

 • Comportamento íntegro, 
transparente, solidário e 
comprometido com a educação. 

 • Orgulho em servir, tendo a escola 
como a máxima extensão possível da 
casa dos pais ou responsáveis de seus 
alunos.

 • Valorização de nossos profissionais.

Essencial para a transformação. 
Presente para a vida.



A equipe de educadores da Pequenos 
Passos é formada por profissionais 
altamente qualificados, que 
compreendem as diferenças individuais 
de cada criança. Nossos professores são 
aptos para lidar com os pequenos da 
maneira mais responsável e atenciosa 
possível,  sempre encorajando-os a se 
sentir a vontade no ambiente escolar.

Trabalhando em parceria com as 
famílias, esses profissionais possuem 
habilidade para construir situações 
didáticas criativas e eficazes, capazes de 

Corpo Docente
proporcionar conhecimentos múltiplos 
aos alunos. Com afeto e dedicação, 
estimulam a construção progressiva da 
autonomia e da autoestima da criança.

Composto por educadores 
especializados e treinados, o corpo 
docente da Pequenos Passos participa 
continuamente de processos de 
capacitação e aperfeiçoamento.  Nossa 
política prioriza a valorização e 
reconhecimento dos profissionais para 
que, com isso, as crianças se beneficiem 
da melhor educação possível.



A escola Pequenos Passos acolhe 
crianças com idade entre zero  e cinco  
anos. A divisão das turmas é feita de 
modo a valorizar as particularidades de 
cada faixa etária e potenciar o 
aprendizado. 

Nossas Turmas
Creche

 • Berçário: crianças até um ano

 • Maternal: crianças a partir de dois anos

 • Maternal II: crianças a partir de 3 anos

Pré-escola
 • Pré-escola I: crianças a partir de 4 anos

 • Pré-escola II: crianças a partir de 5 anos 



Faça uma visita e conheça mais sobre 
nosso projeto educacional!

Rua Almirante Gago Coutinho, 86. 
Jardim Helena – Suzano, São Paulo

Localização


