
Guia da Universo F a ç a  a  s u a  m e l h o r  e s c o l h a !  



Contents 

2  História 

3  Proposta Pedagógica 

4 Aulas Extras 

5 Diferenciais 

6 Objetivo 

 



Desde 1979 

na Educação Infantil 
Projeto bilíngue 

          A Escola de Educação Infantil Universo está localizada na Rua Anália Franco, 218. 
Tem um trabalho conceituado e com foco na educação infantil desde 1979. O maior 
diferencial é trabalhar de forma personalizada com cada criança, sendo uma das escolas 
mais tradicionais da região proporciona um ensino de qualidade e excelência na 
formação integral das crianças. 
          Com espaços adaptados por níveis de idade, salas ambientes personalizadas e 
uma proposta pedagógica abrangente, a Escola Universo acredita que educação e 
cuidado caminham juntos. Esse primeiro período da vida escolar apresenta para a 
família, em geral, um novo vocabulário e, por que não, uma nova organização de vida? 
Por isso, a Escola Universo tem uma acolhida calorosa, repleta de cuidados e de entrega 
por parte daqueles que farão parte dessa experiência transformadora que é a Educação 
Infantil. 
        O objetivo central da Escola Universo é criar uma geração capaz de fazer coisas 
novas, e não simplesmente, de repetir o que outras fizeram – homens e mulheres 
criativos, inventivos e descobridores. O segundo objetivo é formar mentes que possam 
ser críticas, possam verificar e não aceitar tudo o que lhes é oferecido. Oferecer aos 
nossos alunos ferramentas para estarem aptos a resistir (...), a criticar, a distinguir entre 
o que está demonstrado e o que não está. Portanto, precisamos de Seres Humanos 
ativos, que aprendam a encontrar as coisas por si, em parte por sua atividade 
espontânea e, em parte, pelo material preparado para eles. 



 
Toda a proposta pedagógica do nosso material e atividades está, portanto, voltada 

para o educar para competências, que significa ajudar o aluno a adquirir e a 
desenvolver as condições e/ou recursos que deverão ser mobilizados para resolver 

uma situação complexa. Assim, educar alguém para ser competente em alguma 
coisa é criar as condições para que adquira os conhecimentos, as habilidades, as 
linguagens, os valores culturais e emocionais necessários à atividade especifica. 

Nós da Escola Universo temos consciência do nosso papel frente à educação, por 
isso proporcionamos a sociabilidade, desenvolvendo a autoconfiança da criança, de 
modo que ela consiga superar com tranquilidade as novas etapas do aprendizado, e 

obter as ferramentas necessárias para a alfabetização bilíngue.  
 

(Clique aqui e saiba mais) 

As metodologias de 
ensino utilizadas 

são J.Piaget e para 
aplicar o idioma 
inglês temos a 

parceria da 
Bilingual Institute. 

Proposta Pedagógica 

https://www.escolainfantiluniverso.com.br/proposta


Aulas Extras 

Inclusos na mensalidade, a Escola Universo oferece uma ampla grade de 

cursos extras. O nosso objetivo é estimular o aluno a compreender a rede 

de conhecimentos multidisciplinares adquiridos e a relação entre as 

diversas áreas do conhecimento. 

Oferecemos: musicalização, ballet, oficinas de artes, capoeira, robótica e 

funcional kids. 

 

                                                  (Clique aqui e saiba mais) 

https://www.escolainfantiluniverso.com.br/cursos


Diferenciais 

Com uma equipe qualificada em Educação Infantil e 
comprometida com o aprendizado de seu filho, somos referência 
na região do Tatuapé e Anália Franco desde 1979. Atendemos 
em horários flexíveis compreendidos entre 07:00 e 19:00. 

Equipe Universo

Todas os nossos cardápios são elaborados por nutricionista, levando em 
consideração as características de cada faixa etária. Todas as crianças 
recebem acompanhamento nutricional através do controle de seu peso e 
estatura no decorrer do ano e participam de aulas e oficinas lúdicas sobre 
alimentação saudável, pois entendemos que essa fase é a mais importante 
para a formação de seus hábitos alimentares. 

Acompanhamento Nutricional



Objetivo

Nós da Escola Universo temos consciência do nosso papel frente à 
educação, por isso proporcionamos a sociabilidade, desenvolvendo a 
autoconfiança da criança, de modo que ela consiga superar com 
tranquilidade as novas etapas do aprendizado, e obter as ferramentas 
necessárias para a alfabetização bilíngue. 
Trabalhamos de forma individualizada com o perfil de cada criança, 
reconhecemos as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e 
conviver consigo próprias, com os demais e com o ambiente de 
maneira gradual, buscando a partir de atividades direcionadas, em 
momentos de ações ora estruturadas, ora espontâneas e livres, a 
interação entre as diversas áreas de conhecimento e os aspectos da 
vida cidadã, contribuindo assim, com o provimento do conteúdo 
básico para a construção de novos valores. 
 



Sendo uma das melhores 
escolas da região, a Escola 

Universo oferece um ensino 

de qualidade e com foco no 

desenvolvimento integral 
da criança.



Escola de Educação Infantil Universo 
Rua Anália Franco, 218 - Água Rasa 
Tel: 11 2672-3460 / 11 2671-1152 

E-mail: contato@escolainfantiluniverso.com.br 
www.escolainfantiluniverso.com.br 

https://www.facebook.com/infantiluniverso/
https://www.instagram.com/universoescola/

