
INFORME PUBLICITÁRIOVITRINE16 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
5 DE NOVEMBRO DE 2019

Keila Kopp Grasel, mãe da Valentina, de 4 anos, e do Pedro, com 10 
meses, escolheu a Espaço Criança como primeira escola de seus fi-
lhos. “A educação infantil é a extensão da nossa casa e desde a adap-
tação dos meus filhos na turminha do berçário, me senti muito segura 
em deixá-los lá aos cuidados das profes. Para as mamães que procu-
ram uma escolinha para seus filhos, eu recomendo a Espaço Criança, 
pois é um ambiente aconchegante, com professoras competentes, 
onde as crianças passam a maior parte do dia, interagindo e com no-
vas descobertas. Somos gratos por todo o carinho e atenção deposi-
tados em nossos filhos e é assim que conseguimos ir ao trabalho de 
forma tranquila. Temos a certeza que eles estão sendo bem cuidados.”

Alunos e educadores fazem da Espaço Criança uma família

São 11 anos de trajetória voltada 
para o ensino e o cuidado de crian-
ças de zero a cinco anos de idade. 
A Escola de Educação Infantil Es-
paço Criança alia a experiência na 
educação infantil com a constante 
renovação de seus projetos para me-
lhor atender seus alunos e promover 
um ambiente sempre acolhedor às 
famílias. Ao longo de todo o ano, o 
educandário está aberto para receber 
novas crianças, mas ao chegar o fim 
do ano, intensifica a procura dos pais 
por um espaço seguro, tranquilo, com 
equipe de profissionais qualificada e 
dedicada, e a relação aberta e próxima 
com os pais para, de fato, envolver 
a todos em um clima familiar. É a 
família Espaço Criança, que está de 
portas abertas para ser apresentada 
a novos alunos.

Em uma equipe de trabalho for-
mada por 14 profissionais, sob a 
direção de Janaína Lacerda Poll, a 
escolinha prima por oferecer uma 
boa estrutura física e pedagógica 
aos alunos, programações variadas 
envolvendo também os familiares, 
refeições balanceadas com acompa-

nhamento nutricional, assim como 
acompanhamento odontológico e 
psicológico às crianças. Além de 
brincadeiras, trabalhos manuais, 
aprendizados, música e contação de 
histórias, a escolinha oferece ofici-
nas, como karatê e balé.

ATENDIMENTO
Aos pais, fica a dica: as matrículas 

podem ser feitas para turno integral, 
meio turno ou ainda turno alternati-
vo, de acordo com a disponibilidade 
de horários da família, dentro do pe-
ríodo de atendimento da escolinha, 
das 7 horas às 18h30min, de segunda 
a sexta-feira.

Janaína ressalta, ainda, que as 
profissionais que atuam na Escola 
Espaço Criança estão em constante 
formação, qualificação e encontro 
para planejamento de atividades e 
realização de cursos, sendo uma das 
pioneiras a cumprir a Lei Lucas, que 
prevê primeiros-socorros às crianças 
em diversas situações.

Quer conhecer as instalações e a 
equipe de trabalho da Escola Espaço 
Criança? Fica na rua Adolfo Werner, 
457, no centro de Vera Cruz.
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POR QUE A ESPAÇO CRIANÇA?

Escola de Educação Infantil Espaço Criança 
abre as portas para novos alunos


