
O BerçáriO da escOla 

HigienópOlis criOu um espaçO 

especial para O seu BeBê: 

um amBiente cOm ricO 

repertóriO visual, verBal, 

literáriO, cultural e  

de Bem-estar. 

BerçáriO da  
escOla HigienópOlis



a sala de estimulação é ampla, 
com piso revestido em vinil e dois 
espelhos para a brincadeira com 
o reflexo: com ele a criança sorri, 
produz sons, faz gestos, etc. Os 
brinquedos foram escolhidos 
especialmente para o estimulo 
necessário desta faixa etária. 

a sala de sono é 
monitorada por câmera 
e aconchegante para 
a hora do sono, pois é 
durante o sono que se 
liberta o hormônio do 
crescimento.para que 
cresça e se desenvolva 
de uma forma saudável, 
o seu sono tem de  
ser com qualidade.

sala de 
estimulaçãO

sala de sOnO



a alimentação (almoço e jantar) é preparada na própria escola com 
todos os cuidados exigidos pelos órgãos competentes. a equipe de 
nutrição da Hs assessoria nutricional prepara o cardápio de forma que 
as crianças aproveitem todos os nutrientes encontrados nos alimentos. 

de casa, deverão vir as frutas para o suco  
da manhã e a papa da tarde, além do leite  
e complementos para o lanche. 

O solarium é revestido de choque pad e grama 
sintética, o que deixa ambiente seguro e alegre. 
as crianças podem brincar com escorrega, 
balanço e gangorra para bebê, desenvolvendo 
sua coordenação motora ampla e a socialização. 

sOlarium

alimentaçãO



Rua Itacolomi, 173 - Higienópolis - São Paulo - SP
Tel.: 11 3120-4892 / 11 3259-3380
www.escolahigienopolis.com.br
escolahigienopolis@escolahigienopolis.com.br

a adaptação é o momento importante da vida 
escolar da criança. 

O responsável pela criança permanecerá com 
o bebê o tempo que for necessário para que 
possamos conhecer cada detalhe de seu bebê, 
como por exemplo, como gosta de dormir, o que 
pode ou não pode comer e o que já faz sozinho. 

este período acontecerá sempre no início da 
semana com aumento progressivo da permanência 
do aluno no berçário, garantindo, assim, a total 
qualidade e acolhimento. 

O Berçário da escola Higienópolis funcionará nos seguintes horários:
• período integral: das 7:30h às 18:30h  
• período matutino: das  7:30h às 13:00h    
• período vespertino: das 13:00h as 18:30h

cada família poderá organizar seus horários da melhor forma, teremos 
um período adicional de duas horas para facilitar esta organização. 

HOráriOs

adaptaçãO


