
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       CIRCULAR DAS NOVIDADES - 2017 

CLIQUE AQUI PARA VER 

E FAZENDO HISTÓRIA. 

      

 

Senhores Pais e Responsáveis, 

 No próximo ano letivo teremos grandes novidades que deixarão nosso colégio ainda mais 

moderno e dinâmico. Temos 24 anos de tradição em educação, cuidando e educando com muita 

responsabilidade, ética e amor. 

Por que esses novos projetos? Entenda um pouco dos benefícios para o 

aprendizado dos alunos: 

Para o ano de 2017 as novidades serão: 

 BILÍNGUE – ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL 

 Com o objetivo de seguir com inovação, buscando uma aprendizagem de qualidade o 

CRM implanta essa nova modalidade de ensino, onde os alunos serão incentivados de forma 

contínua a construção desse novo idioma. 

 

 ROBÓTICA – ENS. FUNDAMENTAL 

 Ensinar a pensar, refletir, questionar e criar, essas são algumas das possibilidades que o 

ensino da robótica favorece ao aluno.  A Robótica Educacional procura auxiliar o aluno no 

desenvolvimento da criação de “robôs”, os quais podem ter diversas formas. Está relacionada 

com o estímulo dado para os alunos a sempre querer aprender mais, onde o aluno acaba 

absorvendo cada vez mais conhecimentos. Com uma equipe especializada da INFORCHILD que 

montará o laboratório com todo o equipamento especializado. 

Agora com 

BILÍNGUE no 

turno regular 

também! 

 

Robótica! 



 

  INFORMÁTICA EDUCACIONAL – ED. INFANTIL E ENS. 

FUNDAMENTAL 

 A tecnologia é uma grande ferramenta usada no desenvolvimento das crianças, a partir do 

Infantil III os alunos do CRM contarão com um novo Laboratório de Informática onde aprenderão 

novos conceitos e novas possibilidades de adquirir conhecimentos. A INFORCHILD é uma empresa 

especializada em Informática Educacional e prestará todos os serviços nesta área para as aulas. 

 HORTA VERTICAL 

 Cuidar da saúde e da natureza é um dos objetivos desta nova atividade do CRM, venham 

conferir, estamos iniciando este projeto. 

 VIVEIRO COM ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 Conhecer os animais, como vivem, do que se alimentam, é aprender de forma prática os 

conceitos científicos, além de despertar no aluno o cuidado e o respeito com os mesmos. 

 NATAÇÃO (ESCOLINHA/CONVÊNIO) 

 O CRM fez um convênio com o Golfinho, uma escola de natação que funciona há 37 anos no 

bairro do Parnamirim, através dessa parceria, conseguimos um transporte para locomover os alunos 

no percurso CRM – GOLFINHO – CRM (sem acréscimo a mensalidade). No Golfinho, as piscinas 

são aquecidas e tratadas com ozônio, ideal para pessoas alérgicas ao cloro. 

 OPÇÃO EXTRA DE HORÁRIO AMPLIADO/ESTENDIDO 

Oferecemos uma extensão do horário para as famílias que precisam, adquira esse serviço extra.  

Continuaremos com os NOSSOS DIFERENCIAIS: 

 Psicomotricidade - Educação Infantil  

 Inglês - agora com extensão ao BILÍNGUE – a partir do Infantil III 

 Música  

 Xadrez 

 Educação Financeira 

 Coral 

 Colônia de Férias (janeiro e julho) – ESCOLA ABERTA O ANO INTEIRO 

 Day use – Diária extra de acordo com a necessidade da família 

 Almoço mensal/diário 

Promoção Indique um amigo: 

Indique um amigo até dezembro (2016) e ganhe uma peça do uniforme (camisa ou bermuda). 

Por que escolher o CRM? 

 Tradição e inovação, somado a uma pedagogia humanista, voltada para o 

crescimento integral do aluno. Aqui no CRM se aprende praticando, vivenciando o 

conhecimento, as dinâmicas buscam integrar e socializar o aluno com o meio e com os 

outros. A afetividade e o respeito à singularidade de cada aluno são outra marca forte de 

nosso colégio. 

Este é o CRM, junto com você, sempre! 

A Direção. 
 

 


