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Quem somos
O Colégio de Santa Cruz é uma instituição privada, que tem por objetivo
potenciar o desenvolvimento integral e harmonioso da criança, respeitando
a sua diferença e individualidade, num ambiente de tranquilidade e
segurança. Um Colégio onde o ambiente familiar predomina, um local onde
a criança poderá explorar a realidade do mundo que a rodeia. Através de
um crescimento equilibrado, acompanhado por criatividade dentro da
disciplina e do espirito de grupo, e com elevada atenção pelos valores
fundamentais de boa educação, respeito e partilha. O Colégio e a família
partilham de objetivos comuns para as crianças, sendo o bem-estar
emocional, físico e intelectual a maior prioridade. Funcionamos em sintonia
com a família e pretendemos que o Colégio seja, uma extensão da casa.

As nossas Instalações
O Colégio de Santa Cruz está sediado na Estrada da Buraca nº3 em Lisboa. As
nossas instalações têm um excelente espaço de trabalho interior, com
equipamentos de excelência, que proporcionam uma ótima qualidade de
trabalho, no dia-a-dia das nossas crianças. O espaço exterior possui uma grande
zona de brincadeira, com árvores que permitem sombras agradáveis, um lago
com peixes e uma horta pedagógica, que fazem as suas delícias e permite-lhes,
crescer num ambiente acolhedor e saudável, rodeado de natureza, onde se
podem aperceber dos ciclos naturais, bem como a respeitá-los. Encorajamos as
experiências positivas ao ar livre, em ambiente natural, por forma a aprenderem a
lidar com os riscos que as atividades acarretam e acima de tudo, usar a sua
própria iniciativa para resolver problemas e cooperar com os outros. Tentamos,
assim, tirar o máximo partido do espaço exterior, sendo este um espaço onde a
criança pode experienciar os elementos naturais.
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Informação
Funcionamento:
Recebemos crianças desde os 3 meses até aos 6 anos de idade. O
Colégio funciona desde as 07h30 até às 19h30. Temos 4 salas:
Berçário, Sala 1 ano, Sala 2 anos e Sala de Jardim-de-Infância.
Métodos Pedagógicos:
Adoptamos métodos pedagógicos diferenciados por cada idade,
privilegiando o High Scope em Creche, pois acreditamos numa
aprendizagem activa, onde as crianças aprendem através da
exploração
dos
cinco
sentidos.
No pré-escolar adoptamos o Movimento Escola Moderna, através
de um ensino democrático, onde as crianças têm voz e
participação activa, escolhendo e planificando os seus próprios
projectos de estudo. Deste modo, pretendemos uma educação
sustentada em valores democráticos, como a cooperação, a
entreajuda e a partilha.

Actividades:
Como o desenvolvimento das crianças deve ser feito em todas as vertentes,
intelectual e física, são preparadas semanalmente actividades pedagógicas
diárias, uma vez por semana fazem aula de psicomotricidade, afim de
proporcionar o melhor desenvolvimento físico de cada criança.
Para além destas actividades proporcionadas pelo Colégio temos actividades
extracurriculares uma vez por semana: música, natação e baby yoga.
Terminado o período lectivo, organizamos ateliers diários em cada sala, nestes
trabalhamos culinária, ciência/experiências, pintura, movimento e dramatização
de histórias. Ainda, montamos uma piscina insuflável para os dias de maior calor.

Alimentação:
As ementas semanais, são cuidadosamente preparadas por um nutricionista. A
alimentação é confeccionada na nossa cozinha, no próprio dia, com alimentos
frescos, criados na sua maioria na nossa horta pedagógica. Temos o maior
cuidado, na introdução dos alimentos na dieta dos bebés, esta introdução é feita
no mesmo compasso dos alimentos que são inseridos em casa, segundo indicação
do pediatra. Todos os dias existe um prato de dieta, bem como, adaptamos a
alimentação para as crianças, com cuidados de nutrição diferentes.
Proporcionamos o melhor ambiente para que o seu filho cresça feliz e saudável
na nossa companhia!

Contactos
Morada
Estrada da Buraca nº3, 1500 - 117 Lisboa
Site
http://colegiostacruz.pt.vu
Email
colegiostacruz@gmail.com
Telefones
212 432 076
932 205 839

