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2020: um ano para
jamais esquecer!
Nossa escola se manteve VIVA!
A equipe CAP experimentou,
reinventou, criou novas formas
para que o conteúdo chegasse
com sucesso na casa dos
alunos. Seguramente não foi
um “ano perdido”.
Acreditamos que nós, como
escola particular, conseguimos
cumprir nosso compromisso com
as famílias, abrindo sempre nossas
portas para atender a cada caso,
seja financeiro ou pedagógico.
2020 foi um ano de grande
evolução para a família CAP.

"Nos momentos difíceis que
percebemos que o CAP não é
só uma escola. É um lugar que
abraçamos os professores e
aprendemos com eles. Cheguei
na escola esse ano, mas já
tenho essa conexão. É com
tanta saudade que deixo esse
recado!"

"Escrevo para agradecer vocês por tudo o que
fazem por nossos filhos. No início das aulas online foi muito difícil para nós nos enquadrarmos
com esta nova realidade, era tecnologia demais e
muita novidade, mas enfim já superamos esta
etapa. Confesso que gostava do ensino do CAP,
mas agora posso dizer que tenho motivos para
defender o colégio e seus profissionais".

Laura Simas Machado
aluna

Josiane Sewald
mãe do Gabriel e Gustavo

"Compartilho da preocupação do CAP diante da
saúde mental das famílias. O trabalho e esforço
de vocês tem sido admirável, pois todos têm se
adaptado às tecnologias que antes eram mais
distantes de nós. Nossos filhos têm sido servidos
com o melhor material, preparado com muito
carinho e dedicação por vocês. Reconhecemos
isso e agradecemos muito!"
Jackson Junior Ollmann
pai da Priscila e Samuel

"Obrigada a todos os professores
pela atenção, pela dedicação,
parceria, e carinho pelos alunos.
Vocês são incríveis! "

Ana Beatriz Silveira
aluna
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BEM-VINDO
AO CAP!
Somos uma escola que busca
compartilhar com as famílias a
responsabilidade pela construção
de projetos de vida de crianças e
adolescentes, em um ambiente
cuidadosamente preparado para
dar conforto e segurança para os
alunos e familiares.

Fundado em 1971, somos a escola não religiosa mais antiga de Santa Catarina.
Mas aqui, tradição e inovação caminham juntas e nossa equipe está sempre em
busca do que há de mais atual na educação.
No CAP valorizamos o amor e a dedicação em ensinar e aprender.
Para dar início ao nosso tour, apresentamos nosso portão de acesso: aqui a
entrada e saída dos alunos são sempre acompanhadas por um monitor.

SECRETARIA
Aqui nossa equipe faz o atendimento
das famílias e alunos, gerencia os
documentos, os registros e os arquivos.

SALA DOS PROFESSORES
Esta é a área em que nossa equipe pode
descansar nas pausas da rotina, além de
lanchar, planejar atividades e se
atualizar dos projetos escolares.

PÁTIO

Chegamos na área central da nossa escola. Aqui é o local do recreio interativo,
aonde os alunos podem jogar pebolim, ping pong, dominó, damas, xadrez gigante,
brincar na bola inflável, lanchar nas mesas coletivas, conversar e descansar.
O tobogã tem entrada no 2º andar e pode ser utilizado até mesmo pelos adultos.
É um sucesso! O acesso aos três pavimentos se dá através das escadas, porém a
escola possui uma plataforma elevatória oferecendo o acesso a quem precisar.

BRINQUEDOTECA

Este espaço foi cuidadosamente desenvolvido para proporcionar aos alunos a
brincadeira livre, espontânea e prazerosa, possibilitando através de diferentes
estímulos o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social.

PARQUE COBERTO

Neste espaço destinado à Educação Infantil, a rotina semanal conta com aulas de
Educação Física, Música, Informática Educativa, Inglês, Hora do Conto, Culinária,
Dia do Brinquedo, Estimulação com músicas clássicas e Artes Plásticas.

CANTINA

A cantina do CAP oferece uma variedade de produtos e alimentos saudáveis, para
contribuir com o crescimento e desenvolvimento dos alunos. Aqui, os pais podem
encomendar um kit lanche para o seu filho, que é entregue fresquinho na hora do recreio.

PARQUE AO AR LIVRE

Momentos de muita diversão acontecem aqui! Estruturado com brinquedos de
última geração onde as crianças se divertem com entusiasmo e muita alegria.

O CAP É UMA ESCOLA

TECNOLOGIA:
ALIADA À EDUCAÇÃO

Ser uma escola Google é proporcionar aos alunos o uso de ferramentas tecnológicas
para aprimorar o conhecimento, deixando a sala de aula e o aprendizado mais
dinâmicos e divertidos. Aqui no CAP temos educadores com certificação Google e
fizemos questão de utilizar, nas mais diversas disciplinas, nosso laboratório de
Informática, os Chromebooks, óculos de realidade virtual, jogos e aplicativos
educativos.

INFOP
O INFOP – Informática Aplicada à
Orientação Profissional – é um
Programa desenvolvido pela nossa
equipe Pedagógica, exclusivo para o
Ensino Médio, e chegou como um
grande diferencial para trabalhar as
habilidades, as competências e o
emocional dos nossos jovens.
Nas aulas, os alunos aprendem a
utilizar as ferramentas Google e
pesquisam sobre profissões, média
salarial e custo de vida nas mais
diversas regiões do Brasil.
Com aulas dinâmicas, os alunos
recebem noções de empreendedorismo,
e aprendem sobre leis e benefícios dos
trabalhadores: Carteira de Trabalho, INSS,
PIS, entre outros.

ESPORTE

O ginásio conta com três quadras
poliesportivas, arquibancada e banheiros.

Nossa piscina é térmica e tratada com
raio-ultravioleta utilizando apenas 0,05% de cloro.

ACAP Fitness Center é a academia do CAP
aberta à comunidade.
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ATIVIDADES FÍSICAS
O CAP possui uma estrutura completa
para a prática esportiva.
Afinal, movimentar o corpo é fundamental
para o desenvolvimento humano.

ACAP Fitness Center
3 quadras poliesportivas
Piscinas adulto e infantil
Sala de dança
Sala de artes marciais

Berçário

Nossa equipe entende da importância de um ambiente saudável para a boa adaptação
dos pequenos que há pouco chegaram ao mundo. No berçário do CAP os bebês
recebem muito mais que os cuidados com as suas necessidades básicas: higiene,
alimentação, rotina de sono, muito colinho e afeto. Há também estimulação através de
música (incluindo música clássica, brincadeiras, instrumentos sonoros e coloridos).
Tudo para o bom desenvolvimento do bebê e a tranquilidade da família.

SALAS DE AULA

Nossas salas de aula são adaptadas e equipadas com tecnologia multimídia,
oferecendo conteúdo digital educativo para nossos alunos e professores,
permitindo uma interação entre a sala de aula e o mundo exterior. O foco principal
do CAP, no Fundamental e Médio, é oferecer excelência acadêmica nas diferentes
disciplinas, promover a discussão dos temas atuais e garantir ao aluno a
capacidade de fazer uma escolha profissional.

AUDITÓRIO

(ESPAÇO EM REFORMA)

Neste ambiente acontecem palestras, bate-papos, concurso de poesias,
apresentações musicais e de teatro, e outras atividades culturais.

BIBLIOTECA

A biblioteca do CAP possui um grande acervo infantil, juvenil e de língua estrangeira.
Somos a única escola em SC a oferecer o serviço de entrega de livros em domicílio.
Por sermos Escola Google, temos diversos chromebooks disponíveis para os alunos
de acordo com o planejamento dos professores, bem como os óculos de realidade
virtual.

CANTINHO
DA LEITURA
Este é um espaço que busca incentivar
as crianças, desde pequenas, a
embarcarem no universo dos livros.

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

Neste ambiente, alunos, pais e
professores são atendidos por uma
equipe cujo objetivo é orientar e
conectar o trabalho coletivo para o bom
andamento pedagógico.

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E REFEITÓRIO
Estas são áreas destinadas aos alunos do Integral. Aqui eles almoçam, descansam,
brincam, fazem as tarefas e se preparam para os projetos executados no
contraturno.

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Este espaço é destinado às aulas práticas de ciências, química, física e biologia.
Conta com todos os equipamentos necessários para as experiências e ainda com
quadro multimídia e dezenas de jogos interativos e educativos que abordam as
temáticas trabalhadas em labotarório.

Bilingual
Program
Curricular

ENGLISH
EVERYDAY

Com o objetivo de preparar nossos
alunos para o mundo atual,
criamos o Bilingual Cross
Curricular Program com aulas
diárias em Língua Inglesa, com
base na interdisciplinaridade e
relacionada com os conteúdos de
Língua Materna.
Da Educação Infantil ao 2º ano
do Fundamental, as crianças
recebem aulas lúdicas referentes a
um tema, que pode ser sobre a
natureza, a fazenda, os oceanos, os
planetas, etc.
Já do 3º ao 9º ano, as aulas são
realizadas na Sala Bilíngue, com
conteúdo gramatical, de
conversação, e que envolve as
disciplinas de Matemática,
Ciências, História, Geografia,
Conhecimentos Gerais e Artes.

Cross

Nós adoramos uma festa!

Confira alguns dos tradicionais eventos do CAP:

Apresentações

Gincana

Feira Multicultural
e de Ciências

Dia do Folclore

Festa Junina

Aluno Fera

Festa do Amigo

Festa da Magia

Colégio Antônio Peixoto
Rua Vereador Batista Pereira, 656
Balneário do Estreito - Florianópolis / SC
48 3244-2947
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