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CEI ESPAÇO LIVRE

• A Rede Primeiros Passos atende crianças de 4 meses a 5 
anos de idade nas cidades de Curitiba e do Rio de Janeiro

• Em Curitiba estamos localizados no bairro Água Verde,  
Contamos com uma área total de 2.000 m², e além do 
espaço amplo, ele é especialmente planejado para garantir 
a segurança das crianças.

• A proposta pedagógica é bem estruturada e é apresentada 
às crianças por meio de estímulos ricos, variados e 
adequados às diferentes faixas etárias com uma estratégia 
de implementação flexível.

• Tudo é apresentado de forma lúdica: a criança brinca 
aprendendo e aprende brincando.



NOSSA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

BRINCANDO COM AS 
MÃOS

BRINCANDO COM O 
CORPO

BRINCANDO COM OS 
SONS

Escrever, colorir, cozinhar, 
desenhar, pintar, montar e 

desmontar objetos, fazer colagem, 
bricolagem, montagens, inclusive 

usando computadores e tablets, 
são atividades que fazem parte do 

Programa.

Atividades de capoeira, 
complementadas com brincadeiras 

infantis que integram nossa 
cultura, cultura de outros povos e 

atividades que desenvolvem a 
coordenação motora ampla. 

As crianças são estimuladas a 
ouvir, tocar, dançar e apreciar um 

repertório criteriosamente 
escolhido e representativo de uma 
variedade de músicas de todos os 

tempos e todos os povos.



DIFERENCIAIS
• Alimentação – Nosso cardápio é saudável e  nutritivo, Tudo é 

preparado na própria escola com acompanhamento de uma 
nutricionista, 

• .Não existe emendas de feriados- Atendemos nos dias úteis 
entre os feriados,

• Temos recesso de apenas 30 dias no ano – 05 dias em janeiro, 
10 dias em julho e 15 dias em dezembro.  

• Trabalhamos com um número reduzido de crianças por adulto 
– são 3 bebês para cada 1 adulto. Entendemos a importância de 
dar atenção individualizada. 

• Inglês – Temos profissionais que falam inglês em tempo 
integral. O ensino do inglês é introduzido de forma natural, em 
atividades de leitura, música, e em todas as rotinas. 

• Agenda eletrônica – os pais tem acesso diariamente com 
todas as informações de seus filhos, inclusive com foto 
destaque do dia. 



PARCERIA COM A ASSUTEF-CT

• 20% de desconto nas mensalidades do CEI 
Espaço Livre  em Curitiba para todos os  
associados. 



VAMOS 
CONVERSAR?

Daniel Pinheiro – Marketing Rede Primeiros Passos
daniel_pinheiro@idados.org.br
(21) 99287-7672

espaco.livre@redeprimeirospassos.com.br
(41) 99753-0918
(41) 3205-1692

Izadora Dias – Diretora do CEI Espaço Livre 


