


Esses são os pilares que norteiam o trabalho pedagógico da Educação In-

fantil ao Ensino Médio no Colégio Martinus, pois correspondem ao perfil do 

aluno que desejamos formar.

Na nossa rotina, em todos os níveis de ensino, há trocas de experiências, 

rodas de conversas, leituras, pesquisas, cumplicidade, troca de gestos, pa-

lavras. Olhar individualizado. Ações que promovem a construção do apren-

dizado diário de maneira afetiva entre alunos e professores, oportunizando 

a todos os envolvidos, no processo de ensinar e aprender, a ampliação do 

conhecer-se, expressar-se, participar, explorar, brincar e conviver.

Conhecimento. Respeito. Disciplina. Valores. Inovação.



No Martinus Kinder proporcionamos para as crianças, a partir dos 2 anos de idade, 

experiências de aprendizagem que desenvolvem habilidades cognitivas e socioemo-

cionais. 

Com uma proposta  ancorada à Base Nacional Comum Curricular  (BNCC), objeti-

vamos desenvolver desde o início da vida escolar os cinco campos de experiência 

da criança: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores 

e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações.

Assim como prevê a  BNCC, acreditamos que conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se resultam em uma formação na qual a criança se sente pro-

vocada por desafios e, consequentemente, deseja resolvê-los.

Mais do que uma proposta, 
uma experiência de vida!

Confira mais detalhes sobre a parceria SAS:

https://drive.google.com/file/d/1LvE4ddFBxkYmXB60doRhYoikh9uV5vvc/view?usp=sharing


Aprendizagem de 
línguas estrangeiras

Um dos diferenciais da proposta do Colégio Martinus é a 

aprendizagem de alemão e inglês da Educação Infantil ao 

Ensino Médio. Dessa forma, a fim de promover a comunica-

ção multicultural e multilíngue, já no Infantil 2, as crianças 

têm os primeiros contatos com os dois idiomas.

Nessa fase, em virtude da plasticidade do cérebro infantil, 

ou seja, da capacidade que a criança tem de aprender e 

de se adaptar a novas situações, são apresentadas as duas 

línguas estrangeiras simultaneamente, por meio de brinca-

deiras, músicas, histórias e interação.



Língua alemã Língua Inglesa

Cantando, dançando e brincando, a língua 

alemã faz parte do currículo da Educação 

Infantil. É ensinada às crianças de forma 

leve e divertida. Uma das atividades que se 

destaca e que remete à cultura alemã é a 

montagem da Osterbaum, a árvore de ovos, 

confeccionada durante a Páscoa.

Além disso, no fim do ano letivo do Infantil 5, 

acontece um momento especial que marca 

a passagem da Educação Infantil para o 1º 

ano do Ensino Fundamental: a confecção do 

cone escolar, conhecida como Schultüte.

E, como início da vida escolar em uma nova 

etapa é esperado ansiosamente pelos alu-

nos e pelas famílias, os pais, no 1º dia de aula 

do ano seguinte (1º ano do EF), dão a seus 

filhos a Schultüte. O momento de interação 

alivia a tensão e deixa esse dia ainda mais 

especial!

“O cone escolar é uma tradição na 
Alemanha desde o século XIX.”

A língua alemã é um potente diferencial no 

Colégio Martinus, pois, além de ser parte da 

história da instituição, é uma porta de en-

trada para um mundo globalizado.

A Língua Inglesa também compõe o currículo regular desde o 

Infantil 2. De forma lúdica e dinâmica, as crianças aprendem 

naturalmente o idioma.

Por meio do Programa Oxford Quality, adotado pelo Colégio 

Martinus, as aulas são desenvolvidas em um tom recreativo, 

com foco na ludicidade e no desenvolvimento linguístico sem 

interromper o trabalho de alfabetização na primeira língua, 

estimulando a comunicação e a percepção na língua adicional.

A metodologia adotada permitirá uma aprendizagem diver-

tida, em que será possível observar as crianças cantando e 

ouvindo com mais atenção para reconhecer os sons da língua 

inglesa, falar sobre personagens e até mesmo contar histórias.

Confira os detalhes do programa:

https://drive.google.com/file/d/1S-86of0QnQldt5sumkt5Y6OPTyVux2QG/view?usp=sharing


Ambientes de Aprendizagem

Desde janeiro de 2019, o Colégio Martinus 

vem repaginando grande parte da infraes-

trutura da Educação Infantil.

As salas, lúdicas e adaptadas a cada faixa 

etária, contam com piso moderno, novas 

cores e acessórios. Elementos que dão mais 

vida, magia e encantamento à infância.

As crianças também têm acesso aos diver-

sos ambientes do Colégio, a fim de promover 

vivências afetivas e melhor aproveitamento 

das experiências de aprendizagem. 

Entre eles estão os ambientes voltados para 

experiências que promovem a cultura maker 

e para atividades que ampliam as conexões 

entre as crianças, por meio de propostas 

construtivas e colaborativas.

No parquinho, na sala ou em meio aos ele-

mentos da natureza, todo lugar é um espa-

ço que se transforma para a aprendizagem 

acontecer. Nesses ambientes, as crianças in-

teragem com diferentes e significativas ex-

periências.

As crianças do Martinus Kinder, no currículo regular, contam com au-

las especiais - línguas estrangeiras, balé, judô, música - e atividades 

esportivas. As atividades são conduzidas por professores especialis-

tas  e acompanhadas pela professora regente.

Aulas especiais

Parquinho - Unidade Centro

Sala de música
Unidade Portão

Sala de judô
Unidade Centro



Martinus + Experiências
Contraturno Escolar

No projeto Martinus +Experiências temos o cuidado de fle-

xibilizar a contratação das atividades e do serviço a fim de 

atender à necessidade das famílias. Para tanto, disponibili-

zamos as seguintes modalidades de matrícula:

Turno completo: das 7h30min às 12h ou das 13h30min às 

18h. 

Meio turno: das 10h às 12h ou das 13h30min às 15h30min ou 

das 15h30min às 18h.

Diária avulsa: as famílias adquirem a diária avulsa eventu-

almente de acordo com sua necessidade. Nessa modalida-

de, não é obrigatório ter contrato anual com o projeto.

Frequência: para a opção de contrato anual, nas modali-

dades turno completo ou meio turno, as famílias poderão 

escolher os dias da semana que melhor se adaptam à sua 

necessidade. Esse número pode variar de três (3) a cinco (5) 

dias.

Investimento: converse com a equipe pedagógica para ob-

ter as informações financeiras e demais detalhes sobre a 

proposta do projeto.

Unidade Centro | soe.centro@martinus.com.br

Unidade Portão | soe.portao@martinus.com.br

Opção de modalidade flexAs crianças matriculadas no Martinus Kinder - Educação 

Infantil têm a opção de frequentar o Martinus +Experiên-

cias - Contraturno Escolar, disponível nas Unidades Centro 

e Portão (Curitiba).

Essa é uma opção para aquelas famílias que procuram um 

ambiente seguro, tranquilo e acolhedor para deixarem seus 

filhos no turno oposto ao das aulas regulares.

As atividades do Contraturno Escolar têm como objetivo pro-

porcionar a ampliação de experiências educacionais e de 

vida. Experiências que desabrocham múltiplas habilidades, 

enfatizando o desenvolvimento da linguagem e o cuidado 

com a saúde física e mental das crianças.

Área Linguagens: oficinas de estimulação sensorial; oficinas 

de estímulo à comunicação por meio de leituras, contação 

de histórias com abordagem lúdica, oficina de musicaliza-

ção (sons e dança), oficina do brincar.

Área Vida e Saúde: oficinas que promovem o cuidado com a 

saúde física e mental das crianças -  pilates solo kids; técni-

cas de meditação e relaxamento; crossfit kids; funcional kids; 

jogos cooperativos do passado.

Principais atividades



Um projeto idealizado para que todos os participantes brinquem, se divir-

tam, vivenciem novas experiências de lazer e de aprender durante as férias 

escolares nos meses de janeiro e julho.

Os encontros são organizados por temática e contam com programação 

especial que promete muito aprendizado e diversão para as crianças.

A participação na Colônia de Férias Martinus pode ocorrer diariamente, se-

manalmente ou mensalmente (no caso do verão), nos turnos manhã (das 

7h30min às 12h30min), tarde (das 13h30min às 18h30min) ou integral (das 

7h30min às 18h30min) *.

Dessa forma, pais e responsáveis podem escolher e contratar a modalidade 

que melhor se adequa à rotina familiar. 

Investimento: converse com a equipe pedagógica para obter as informa-

ções financeiras e demais detalhes sobre a proposta do projeto.

Unidade Centro | soe.centro@martinus.com.br

Unidade Portão | soe.portao@martinus.com.br

Demais informações sobre alimentação, materiais e valores podem ser con-

sultadas diretamente na recepção ou coordenação das unidades Centro e 

Portão.

*A opção integral (manhã e tarde) será oferecida somente se o número mínimo de inscritos 
for alcançado.

Colônia de Férias

Atividade direcionada - Toy Story
Colônia de Férias de Inverno 2021

Cine Martinus - Filme Wall-e
Colônia de Férias de Inverno 2021

Kit Colônia de Férias
Colônia de Férias de Inverno 2021



TM

Parcerias:

ACESSE NOSSO SITE E CONFIRA OS 
DEMAIS NÍVEIS DE ENSINO:

WWW.COLEGIOMARTINUS.COM.BR

Tradição e inovação
que acompanham o mundo!

http://www.colegiomartinus.com.br

