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               Nossa História

O Grupo Maxx Educacional completou 15 anos. 
Destes, 10 dedicando-se à primeira infância.

O Maxx Casa da Árvore nasceu com a missão 
de estimular em cada criança seus talentos mias 
indômitos, seus maiores valores, assim como 
a capacidade de se relacionar de modo muito 
positivo e feliz com outras crianças e adultos, com 
o mundo e seus desafios, em um ambiente muito 
seguro, rodeada de carinho, amor, dedicação e 
respeito.

Nosso processo, que se inicia com bebês até a 
conclusão da primeira infância, busca o milagre do 
amor e os benefícios da ciência. Com uma equipe 
multidisciplinar com vasta experiência voltada a 
fazer a diferença no mundo da educação Infantil, 
entendemos claramente a importância desse 

período para a felicidade do ser humano durante 
toda a vida.

Nossa filosofia veicula três valores fundamentais 
para essa missão: acolhimento sem limites, 

intervenção inteligente e empírica e foco no 
desenvolvimento constante do ser.

No Maxx Casa da Árvore 
temos o Banho de Sol!  

Um momento de 
transformar vitamina D em 
Dia produtivo e saudável!

APP Casa da Árvore – MAXX

Para agilizar o relacionamento com os 
pais o Maxx Casa da Árvore criou uma 
ferramenta exclusiva: a agenda online, 
que permite o acesso a informações 
detalhadas sobre a rotina do seu filho 
em casa ou no celular, em tempo real. 

Basta instalar o aplicativo.
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Nos dois primeiros anos de vida, o bebê está na fase das descobertas. Dentro da água não é 
diferente. Esse bebê quer se movimentar e explorar seu corpo na água. Aos poucos, com a prática 
da natação, ele faz associações de movimentos muitas vezes através da música. Logo, a natação 
ajuda a explorar o seu corpo, o espaço e os objetos no meio líquido.

A partir dos três anos aproximadamente, a criança já passa a ter mais liberdade de movimento, 
desenvolvendo cada vez mais sua habilidade motriz. É através de diversos recursos materiais e 
do uso do seu próprio corpo que criamos condições para que ela desenvolva gradativamente sua 
autonomia total na água.

Portanto, após os três anos, a criança apresenta maior controle do seu corpo na água e começa 
a perceber a noção dos riscos no meio líquido assim como a ter noções de sobrevivência. 
Devemos permitir que a criança explore o ambiente, mas sempre com a supervisão de um 
adulto ou de um professor para que ela desenvolva cada vez mais essa autonomia.

Aqui, a criança inspira respeito e atenção; aprender tem tudo a ver 
com descobrir e interagir; crescer é sinônimo de conviver e se ex-
pressar.

Nossa proposta pedagógica valoriza o delicado equilíbrio entre a 
busca da individualidade e a compreensão de papéis no grupo social. 
Promovemos a troca de experiências como ferramenta essencial do 
processo de aprendizagem.

Mais que ensinar, nosso compromisso é com o desenvolvimento inte-
gral da criança.

Valores como a colaboração, a autoestima, o senso crítico, a criatividade 
e a capacidade de observação estão presentes tanto nas atividades de 
lógica e linguagem como nas vivências de arte, música e natureza.

Ao completarem 5 anos as crianças terão cumprido o ciclo de aprendiza-
gem da primeira infância; estarão preparadas e motivadas para ingressarem 
com segurança no ensino fundamental.

Linguagem oral e escrita, raciocínio lógico e matemático, natureza e sociedade, 
educação física, Artes e música, inglês e projetos interdisciplinares são instru-
mentos poderosos para geração desses benefícios.

Em todas as disciplinas o papel do educador é estimular a reflexão e a consciên-
cia, através de experiências e do contato com o meio.

Reconhecer as 
substâncias, interagir 

com os novos mundos. 
Um universo de 

exploração em um  
só lugar.

Natação & Desenvolvimento
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Ações gerais de saúde
O espaço foi pensado para ter circulação constante e reno-
vável. Todos os processos de produção e uso de alimentos 
seguem rigorosos controles profissionais, todos os colaboradores 
que manipulam alimentos passam por exames clínicos e laboratoriais 
periodicamente. A saúde das crianças depende da saúde de quem cuida 
deles, e estes são valores dos quais não abrimos mão.

Nosso CDPM
Atendimento 360º

No Maxx Casa da Árvore, os alunos encontram apoio para lidar 

com suas pequenas grandes emoções; também compreendem 

desde cedo a importância de cuidar dos dentes e da alimentação, 

recebem atendimento fonoaudiológico para a identificação de 

qualquer necessidade especial. Além disso, fazemos mapeamento  

de grupo com o nosso fisioterapeuta. Apaixone-se pelo CDPM!

Nossa psicóloga observa as crianças ao longo 
das atividades escolares, orientando não 
somente os educadores como também os pais, 
sempre que necessário.

Nossa fonoaudióloga avalia e acompanha o 
desenvolvimento da linguagem dos alunos a 
partir de 3 anos.

Responsável pela elaboração do cardápio, 
pelo preparo dos alimentos, organização e 
limpeza da cozinha, nossa nutricionista está 
sempre à disposição para atender a quaisquer 
necessidades especiais das crianças.

O Projeto Sorriso na Escola estimula os bons 
hábitos de forma lúdica e principalmente a 
aceitação do dentista como um amigo e não 
um “causador de dor”. Possibilita também o 
diagnóstico precoce de qualquer alteração na 
saúde bucal das crianças.

Odontologia

Nutrição

Fonoaudiologia

Psicologia
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Alimentação é assunto sério. Tão sério que exigimos exames clínicos e laboratoriais 
periódicos de todos os colaboradores que manipulam nossos alimentos.

Nossos cardápios são desenvolvidos por nutricionistas, sempre com a preocupação 
em usar apenas ingredientes de qualidade, sem o uso de açúcar e sal refinados 
nas preparações. Além das refeições, adequadas a cada faixa etária, preparamos 
em nossa cozinha, sem o uso de conservadores e corantes artificiais, pães, bolos e 
biscoitos junto aos alunos ou para eles.

No Maxx Casa da Árvore, o cardápio é variado e equilibrado: se na segunda-feira 
tem feijão, terça tem grão de bico ou lentilha. O peixe é sempre do dia, os legumes, a 
salada e as frutas são entregues a cada 2 dias, sempre bem fresquinhos, e uma vez 
por semana servimos arroz integral.

Nossa nutricionista, responsável pela elaboração do cardápio, pela orientação no 
preparo dos alimentos, organização e higiene da cozinha, está sempre à disposição 
para atender a quaisquer necessidades especiais dos alunos.

No Maxx Casa da Árvore é com amor e muita criatividade que preparamos todos os 
lanches e refeições.

Que a experiência com o alimento 
seja uma oportunidade de 
explorar o sabor, integrar-se à 
terra e sorrir de felicidade.
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Pensamos em tudo 
mesmo quando o assunto 
é alimentação das nossas 
crianças e demandas 
familiares.
O Maxx Casa da Árvore segue 
os mais rígidos padrões 
quanto ao tratamento, 
condicionamento do leite 
materno, bem como espaço 
adequado e reservado para 
as mães que porventura 
precisam amamentar os 
bebês.

Nunca esqueçamos: 
Afinal, o leite materno 

é o alimento mais 
completo que seu filho 

pode receber.
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O MaxxEnglish é um processo pedagógico orgânico e voltado à oralidade. Pela alta 
capacidade de assimilação nessa faixa etária, esse método se ajusta com precisão, e 
excelentes resultados. Utilizando músicas, histórias, desenhos e muitas outras atividades, 
nossos professores apresentam o vocabulário da língua inglesa para as crianças, 
familiarizando-as com os sons da nova língua. O que não falta no Baby Class é estímulo 
para o seu filho aprender inglês. Ele não vai querer perder um dia sequer de aula aqui.

Nosso material é denso, mas leve, interativo e poderoso. Funciona como ancoragem para 
o professor e como recurso de motivação e felicidade para o aluno. 

O contato com o inglês, desde a Educação Infantil, propicia uma aprendizagem mais 
efetiva do idioma, bem como o desenvolvimento de um relacionamento natural com seu 
vocabulário e estruturas, de modo que não desapareçam com o tempo.

Além disso, a criança que aprende outros idiomas encontra-se mais aberta a novos 
horizontes e ao conhecimento de novas culturas.

A compreensão de mais 
de uma língua torna o 
indivíduo mais seguro, 

melhora sua capacidade 
cognitiva e abre novos 

universos.

Pesquisas mostram que mesmo bebês de 
famílias monolíngues podem desenvolver 
habilidades bilíngues logo cedo. “Se se 
começa a aprender aos 10 anos é um 
processo completamente diferente 
do que entre zero e três anos. Nesse 
período, a criança não possui uma língua 
completamente desenvolvida e o cérebro 
é muito mais flexível porque as conexões 
ainda estão sendo feitas”.

“A ciência indica que o cérebro de bebês 
é a melhor máquina criada em todos 
os tempos, e que a capacidade de 
aprendizado das crianças é sensível ao 
tempo. Seus cérebros jamais ficarão 
melhores para aprender uma segunda 
língua do que entre zero a três anos”.

“É possível criar um ambiente para 
aprendizado de uma segunda língua 
dentro de uma instituição educacional, e 
com uma hora por dia. A ciência nos prova 
que crianças podem começar a aprender 
uma segunda língua bem mais cedo do 
que imaginávamos há algum tempo. 

As aulas de inglês 
são ministradas 
todos os dias! 

MaxxEnglish - baby
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A partir dos 4 meses, os bebês já são muito bem vindos na nossa 
Casa da Árvore.

Além da rotina de estímulos sensoriais, cuidados, alimentação, 
brincadeiras e soneca, os pequenos têm aula de música e 
aproveitam as sessões de relaxamento. Técnicas de massagem 
especialmente desenvolvidas para bebês.

As salas, com no máximo 10 crianças, possuem piso térmico 
emborrachado, cada aluninho tem seu espaço no lactário e, 
conforme crescem um pouco, vão mudando de acesso nas áreas 
de alimentação.

Para nós o mais importante é que os 
bebês se sintam em casa, com um 
colinho ao alcance da mão, muita alegria 
e infraestrutura ao redor.

Berçário

Dar e receber 
carinho é um ato 

de amor, respeito e 
compreensão. 

Colégio Maxx
Casa da Árvore

Turmas de 4 a 10 meses, 
com até 10 alunos.

Equipe treinada e 
especializada.

Várias opções de horários 
desde as 7:00 até às 19:00h.

Salas com piso 
acolchoado especial, 

visando o conforto e a 
segurança dos alunos.

Salas equipadas 
com brinquedos 

antialérgicos e ideais 
para a estimulação dos 

alunos.
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Desenvolvem a coordenação motora 
fina e grossa, preparando o corpo para o 
futuro processo de aprendizado da escrita 
- desenvolvendo também as noções 
de geometria espacial, como espaço e 
profundidade.

Despertam o interesse nas expressões 
artísticas e inspiram os alunos em suas 
próprias produções, estimulando os cinco 
sentidos através de atividades e materiais 
diversos, fazendo ou apreciando a arte.

Fornecem experiências que ajudam a 
refletir, desenvolver valores, sentimentos 
e emoções. Permitem que as crianças 
conheçam a história, os artistas, a cultura 
e as diversas formas de fazer e vivenciar 
a arte. 

Artes
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A criança é tão livre que 
consegue desenhar 
mundos emocionais 

sem perceber o quanto 
pintou a si própria.



Aprimora a habilidade de relacionar-se 
com os outros, estimulando a empatia e 
a escuta ao próximo em um ambiente de 
trabalho que visa desenvolver a harmonia e 
integração do trabalho em grupo.

Aumenta a autoestima, 
desenvolve a autoconfiança 
(diminuindo a timidez) e 
expande o repertório cultural.

Promove o autoconhecimento, 
desenvolve consciência corporal 
e coordenação motora, além 
de habilidades cognitivas como 
memória e raciocínio.

 Estimula a criatividade e a 
participação através das atividades 
lúdicas de criar, interpretar e 
representar. Propicia o fazer 
poético e a sensibilidade artística.

A arte é o último estágio 
da lapidação humana. 

É consequência do 
desenvolvimento intenso 
e contínuo da filosofia e 

da Ciência.

Colégio Maxx
Casa da Árvore

Dramatização



É de grande relevância compreender que a 
BNCC especifica por completo os processos a serem 
atendidos a partir de ZERO ano. Um exemplo disso, é a 
exploração do campo de experiências “TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS” em que, em Bebês de zero a 1 ano 
e 6 meses, tem trabalhada a habilidade EI01TS01, que 
busca Explorar sons produzidos com o próprio corpo 
e com objetos do ambiente. Outro exemplo, agora no 
campo de experiências “O EU, O OUTRO E O NÓS”, em 
que se desenvolve a habilidade EI01EO03 que busca 
levar o bebê a Interagir com crianças da mesma faixa 
etária e adultos ao explorar espaços, materiais, obje-
tos, brinquedos.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) é um documento de caráter normati-
vo que define o conjunto orgânico e progressivo 
de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

• Conviver com outras crianças e adultos, em peque-
nos e grandes grupos, utilizando diferentes lingua-
gens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o 
respeito em relação à cultura e às diferenças entre 
as pessoas. 

• Brincar cotidianamente de diversas formas, em dife-
rentes espaços e tempos, com diferentes parceiros 
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cog-
nitivas, sociais e relacionais. 

• Participar ativamente, com adultos e outras crian-
ças, tanto do planejamento da gestão da escola e 
das atividades propostas pelo educador quanto 
da realização das atividades da vida cotidiana, tais 
como a escolha das brincadeiras, dos materiais e 
dos ambientes, desenvolvendo diferentes lingua-
gens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando. 

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, textu-
ras, cores, palavras, emoções, transformações, rela-
cionamentos, histórias, objetos, elementos da natu-
reza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensí-
vel, suas necessidades, emoções, sentimentos, dú-
vidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questiona-
mentos, por meio de diferentes linguagens. 

Direitos de Aprendizagem 
e desenvolvimento na 

educação infantil

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, so-
cial e cultural, constituindo uma imagem positiva de 
si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 
seu contexto familiar e comunitário.

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendi-
zagens e o desenvolvimento das crianças têm como 
eixos estruturantes as interações e a brincadeira, asse-
gurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização 
curricular da Educação Infantil na BNCC está estru-
turada em cinco campos de experiências, no âmbito 
dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento. Os campos de experiências cons-
tituem um arranjo curricular que acolhe as situações e 
as experiências concretas da vida cotidiana das crian-
ças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimen-
tos que fazem parte do patrimônio cultural.

EO = O eu, o outro e o nós 

CG = Corpo, gestos e movimentos 

TS = Traços, sons, cores e formas 

EF = Escuta, fala, pensamento e imaginação

ET = Espaços, tempos, quantidades, relações e     
transformações

Assim, durante todo o tempo que estivermos juntos, 
conversaremos sobre direitos das crianças e habilida-
des a serem atingidas. Tudo isso distribuído de modo 
adequado à cada faixa etária, bem como os princípios 
que definem as ações do dia a dia em Nossa Escola.

devem desenvolver ao longo das etapas e modali-
dades da Educação Básica, de modo a que tenham 
assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). 
A expressão educação “pré-escolar”, utilizada no Brasil 
até a década de 1980, expressava o entendimento de 
que a Educação Infantil era uma etapa anterior, inde-
pendente e preparatória para a escolarização, que só 
teria seu começo no Ensino Fundamental. Situava-se, 
portanto, fora da educação formal. Com a Constitui-
ção Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-
-escola às crianças de zero a 6 anos de idade torna-se 
dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação 
(sic) da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser 
parte integrante da Educação Básica, situando-se no 
mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o Ensi-
no Médio.

O MAXX e a BNCC
FILOSOFIA EDUCACIONAL À LUZ  
DA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

O Maxx Casa da Árvore desenvolve seu processo pedagógico considerando 
a ciência viva e analítica entregue a nós pela BNCC. Neste modelo podemos 
desenvolver de forma muito mais precisa processos, projetos e conteúdos, 
além de podermos monitorar o desenvolvimento dos alunos, relacionado ao 

atingimento das habilidades hora buscadas.

EDUCAÇÃO É A BASE
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Um lugar completo, seguro, confortável,  
pensado para atender com muito  
amor a todas as demandas do  
seu bem mais precioso.

A creche mais 
completa do Recreio 
totalmente pronta para dar  
ainda mais felicidade para seu filho.
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