
ESPAÇO FELIZ ESCOLA INFANTIL 



Sejam Bem-Vindos! 
Gostaríamos de nos apresentar melhor para vocês! 

Por isso descrevemos, a seguir, alguns aspectos sobre a estrutura da 
escola, nossa forma de ser e ensinar. Podem nos procurar, que estamos 

sempre abertos para sugestões, questionamentos e maiores informações.



estrutura da escola
A ESPAÇO FELIZ é uma escola autorizada e 
credenciada pelo CME - Conselho Municipal 

de Educação. Está situada no bairro
 Mont Serrat há mais de uma década e se 
destaca pela qualidade e excelência no 

atendimento à educação infantil.    

Nossos profissionais possuem larga formação 
e experiência em suas funções. 



E
 

Todos os ambientes foram projetados especialmente para atender nossos 
alunos. Com piso impermeável e de fácil limpeza, possuem climatização para 
amenizar a grande variação térmica do clima porto-alegrense.
 
Em frente à escola, dispomos de 3 vagas de estacionamento, contamos com um 
porteiro escolar e acesso facilitado à portadores de necessidades especiais. 
Nossas portas abrem para fora, facilitando a saída em caso de emergência.

estrutura da escola



Na entrada está localizada a recepção e secretaria, tendo 
a presença permanente da coordenadora pedagógica. 

O andar inferior da escola foi destinado aos pequeninos, 
que ainda não têm muita autonomia para se deslocarem.

estrutura da escola



Em frente à coordenação, encontra-se a sala de 
Berçário, com 2 ambientes – área de atividades    
e espaço de descanso para os bebês. A área de 
trocas de fraldas fica em local contíguo, separado 
da sala, evitando, assim, contaminação do local.
        
O Berçário é de fácil acesso, para entrega e       
retirada dos bebês. A sala é bem ventilada e      
iluminada, tem amplas janelas voltadas para o 
Norte e possui piso tipo hospitalar. 

Tem 1 professora e 2 auxiliares para o             
atendimento de até 10 bebês.

berçário



Em nossa cozinha são preparadas as mamadeiras, papinhas, lanches e refeições. 
A alimentação é balanceada e adequada às necessidades nutricionais das crianças. 

O cardápio é planejado por uma nutricionista, responsável técnica pela área da saúde da escola.

alimentação



l
 

 

Dispomos de uma SALA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES, 
com Biblioteca Infantil, Bandinha, Área de TV e Área 

Baby. É utilizada como um recurso extra para os dias de 
chuva, sendo o nosso PÁTIO COBERTO.

SALA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES



Num amplo pátio, com 360 m2 de área protegida, 
as crianças aproveitam os diversos brinquedos 

projetados para seu desenvolvimento motor, com 
muita diversão e segurança. 

Nosso pátio está dividido em 2 áreas: 
Espaço dos Pequeninos – destinado aos bebês até 

2 anos - e Espaço Desafio, voltado para as 
turmas de Maternais e Jardins.

pátio



Nossos banheiros têm vasos e lavatórios na altura 
das crianças, próprios para o público infantil.

Na parte superior da escola encontram-se as 
salas de Maternais e Jardins, além da sala de 
Informática Educativa e Jogos Pedagógicos, 

sendo todas bem arejadas e iluminadas. 

estrutura da escola



 A Espaço Feliz atende crianças de 0 a 6 anos. 
Nossas atividades estão embasadas 

na linha sócio-interacionista. 

As crianças aprendem na relação 
com os outros e com o meio, que deve ser
 estimulador e próprio para cada idade. 

Nossa escola é conveniada ao 
Sistema Positivo de Ensino. 

estrutura pedagógica



 A Espaço Feliz atende crianças de 0 a 6 anos. 
Nossas atividades estão embasadas 

na linha sócio-interacionista. 

As crianças aprendem na relação 
com os outros e com o meio, que deve ser
 estimulador e próprio para cada idade. 

Nossa escola é conveniada ao 
Sistema Positivo de Ensino. 

projetos pedagógicos
Trabalhamos por meio de projetos 

pedagógicos e as rotinas e atividades 
são adequadas a cada IDADE.

Ao início de cada PROJETO, é 
enviado um resumo das atividades, 
conteúdos e habilidades que serão 

trabalhados. Ao final, a família 
recebe uma avaliação sobre o 
desenvolvimento do projeto, 

juntamente com a pasta de atividades.



nossas turmas são as seguintes
Berçário – de 0 a 1 ano ano
Minimaternal - de 1 a 2 anos  
Maternal 1 - de 2 a 3 anos
Maternal 2 - de 3 a 4 anos
Jardim 1 – de 4 a 5 anos
Jardim 2 – de 5 a 6 anos



AGENDA ESCOLAR 
Os avisos são registrados na 

AGENDA ESCOLAR.

A escola é aberta para os pais entregarem 
ou buscarem seus filhos diretamente 

com a professora, nos horários de
 início e final de turno.



As crianças têm momentos de Brinquedo Livre, Rodinha, 
Experimentações Culinárias, de Química e Física, de Matemática, 

Linguagem, Jogos Pedagógicos, Atividades do Livro Didático, Pátio, 
Hora do Conto, Atividades Plásticas, Atividades Motoras Amplas e Finas, 

Aulas Especializadas de Musicalização e Artes, Inglês, Educação Corporal, 
Informática, Balé e Futebol, Vivências da Natureza, Refeições, 

tudo isso transformado em momentos lúdicos, 
de aprendizado e convívio social.

As atividades diárias preveem tempo para  brincar, socializar e aprender! 



 

- Feira de Ciências                         - Semana Farroupilha
- Passeios Pedagógicos                   - Festa Junina    
- Festa das Mães / Festa dos Pais    - Mostra de Artes
- Feira do Livro                              - Festa da Família                                
- Quinzena das Crianças                - Festa de Encerramento

Na Espaço Feliz, são realizadas atividades culturais muito ricas, 
contando com a participação das famílias:

ATIVIDADES ANUAIS



As Aulas Especializadas - Música e Artes, Inglês,
Informática, Educação Corporal, Balé e Futebol -, 
a Alimentação e o Material Escolar de uso coletivo
estão incluídos no valor da mensalidade escolar. 

Isso significa: SEM TAXAS EXTRAS! 

Como escola credenciada pelo CME, seguimos 
normas rígidas de QUALIDADE, sendo auditados 

constantemente para comprovarmos nossos 
padrões de atendimento.

Os valores de nossas mensalidades são 
reajustados anualmente, respeitando toda a 

Legislação Escolar vigente.

SEM TAXAS EXTRAS E COBRANÇAS



Para maior conforto e segurança das crianças, e para não
 haver distinção ou disputas em função de vestimentas, o uso do 

UNIFORME completo é OBRIGATÓRIO em todas as atividades escolares. 

Os uniformes podem ser adquiridos em dois endereços:

La Gioconda – Rua Cabral, 473
 Rio Branco – Fone: 3015-8788

La Gualdi – Av. Cel. Lucas de Oliveira, 1873 
Petrópolis – Fone: 3012-6374

UNIFORME ESCOLAR



DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
- 2 fotos 3X4

- certidão nascimento (cópia)
- RG dos pais (cópia)

- carteira de vacinas atualizada (cópia)
- atestado médico de saúde da criança
- prescrição médica para antitérmico



material e horários
MATERIAL PARA BERÇÁRIO E TURNO INTEGRAL 

TRAZER DIARIAMENTE – BERÇÁRIO E MINIMATERNAL

2 conjuntos de lençol para berço (c/elástico)
1 travesseiro de berço
Cobertor de berço

2 mamadeiras e/ou copinho com bico
Potinho com leite em pó
Fraldas descartáveis
Lenços umedecidos
Pomada para trocas
1 Caixa de Luvas Descartáveis tipo Latex (Tam. G)

A Espaço Feliz atende de segundas a sextas-feiras.
Manhã – 7h30min  às 13h
Tarde –   13h às 19h30min
Integral – 7h30min  às 19h30min

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO



Escola de Educação Infantil Espaço Feliz Ltda – Rua Pedro Ivo, 511 – Porto Alegre
Fone: 3022-3239 – email: contato@espacofeliz.com.br – www.espacofeliz.com.br

Será um prazer tê-los aqui, conosco!
Estamos à disposição para atendê-los em qualquer 
situação, buscando sempre oferecer o melhor em 

educação infantil. 

Dúvidas, sugestões ou críticas são muito bem-vindas.
Esperamos revê-los em breve.

Abraços.

Sonia Haetinger (Diretora) 
Carla D’Avila (Coordenadora Pedagógica)


