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Ambientes Pedagógicos
Os pilares do nosso Diferencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejamento global, anual, participativo: setores, níveis, funções.
Presença constante, atuante e de qualidade da equipe da coordenação e professores.
Profissionais da Escola, coesos, abraçando com amor e garra a proposta que assumiram.
Formação continuada dos profissionais da Escola.
Trabalho integrado família x escola.
Enfoque especial na humanização.
Avaliação constante dos processos.
Responsabilidade social.
Formação para as lideranças.
Metodologia/Pedagogia de projetos.
Segurança - Disciplina.

Laboratório de informática
Os laboratórios de informática do Colégio Sagrada Família são modernos e equipados com
computadores, softwares educacionais e internet. A informática é uma fonte aliada dos
professores no processo pedagógico e os alunos convivem desde cedo com a tecnologia,
integrando-a ao seu dia-a-dia. Os alunos do EF1 tem um projeto especial.
Biblioteca
O espaço de pesquisa e de conhecimento é indispensável. O Colégio Sagrada Família
possui uma biblioteca que possibilita ao aluno encontrar informações que auxiliem a
construção do seu conhecimento. Além de ter à sua disposição um variado e qualitativo
acervo de livros e periódicos, com mais de 24 mil volumes, o aluno pode realizar pesquisas
utilizando a Internet, devidamente orientado por profissionais capacitados.
Laboratório de Iniciação Científica
O laboratório de Física, Matemática, Química, Biologia e Ciências do Colégio Sagrada
Família possuem equipamentos de última geração e proporcionam aos professores e alunos a
possibilidade de demonstrar e constatar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula.
Ginásio e quadra de esportes
As atividades envolvendo esportes permitem ao aluno integrar-se socialmente, desenvolvendo
seus domínios cognitivo e afetivo, com oportunidade de criar, experimentar, tomar
decisões, avaliar e se relacionar. Além de ser uma atividade recreativa, é também
educativa. No Colégio Sagrada Família, os alunos têm à sua disposição um completo centro
de esportes, com ginásio e quadra poliesportiva.
Biblioteca e parque
O ato de brincar é muito importante na infância. Pesquisas comprovam que crianças que
recebem estímulos através de brinquedos desenvolvem mais a inteligência e demonstram
maior interesse pelo aprendizado. No Colégio Sagrada Família, os alunos têm à sua
disposição uma ampla biblioteca e um parque com brinquedos apropriado e piso
emborrachado em área coberta e um parque em área livre.

Sala de arte
A sala de Educação Artística foi amplamente reformada, possibilitando ao aluno desenvolver
a sua criatividade. Com a arte, o educando descobre-se através do mundo da imaginação e
da concretização de suas idéias. As aulas despertam também no aluno o interesse para
expressar seu talento.
Segurança
O Colégio Sagrada Família entende que a segurança é uma das principais preocupações dos
pais com relação a seus filhos na escola. Por isso, oferece um completo sistema de
segurança. Todo o Sagrada é monitorado por Segurança e Monitores. A entrada e saída de
pessoas do colégio também é controlada.

