
Atividades curriculares eletivas – período da tarde (sem custo adicional)

Percurso Eletivo

Na busca pela formação integral, nossa Escola oferece, a partir do 2º ano, cursos eletivos nas grandes áreas do 
conhecimento, favorecendo que o estudante exercite sua capacidade de escolha e construa um rol de suas 
preferências temáticas e acadêmicas.

Grupo de Estudo Monitorado (GEM)

A partir do 3º ano, a Escola oferece um espaço mediado por um professor para o aluno, quando necessário, 
retomar ou aprofundar conceitos e procedimentos, além de esclarecer dúvidas.

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
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Cursos e Atividades opcionais – período da tarde

Período Integral Bilíngue  

Com a diversidade de temáticas abordadas e espaço apropriado para experimentação, os estudantes 
encontram a oportunidade de viver criativamente o aprendizado da língua inglesa, buscando formas para 
expressar-se e construir-se como sujeito falante de Língua Inglesa.

Das 12h45 às 16h
- 2x por semana: Segundas/Quartas
ou Terças/Quintas
- 5x por semana

Das 13h45 às 14h45

Das 13h45 às 14h45 e das 14h45 às 15h45

Das 16h45 às 17h45
(plantão de saída até às 18h)

Entrada – 7h45
Saída – 12h45Curso regular
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Com os objetivos de cultivar vínculos significativos com a língua inglesa e sua aprendizagem, ampliar os 
repertórios linguísticos, literários e interculturais, e promover a expressão, comunicação e ação na língua 
inglesa, organizamos nosso trabalho pedagógico em experiências permanentes de Literature, Play, and 
Expression e Inquiry Projects. Assim, diversificamos as possibilidades de aprofundamento do conhecimento 
da língua e da investigação de temáticas relevantes, oportunizando aprendizagens não somente da língua 
e sobre a língua, como também através da língua. Ampliamos também as possibilidades de exploração dos 
espaços de expressão, criação e intervenção das crianças através de diversas linguagens e de valorização e 
desenvolvimento de sua curiosidade e criatividade.

Ao iniciar o Período Integral Bilíngue, as crianças são acolhidas pelas professoras e conduzidas para o almoço, 
momento em que acontece um trabalho compromissado com práticas alimentares saudáveis. Em seguida, 
há uma ambientação (Centers) que possibilita tanto um período de descanso quanto a interação social por 
meio de brincadeiras e jogos de faz de conta. Esse momento prepara a criança para vivenciar os projetos de 
investigação mediados pela língua inglesa.

Opções de turmas: 
- 2x por semana: Segundas/Quartas ou Terças/Quintas
- 5x por semana

Investimento:
- 2x por semana: 12 x R$ 910,00
- 5x por semana: 12 x R$ 1.999,00

O almoço será servido na escola assim que houver autorização e será organizado de acordo com 
as orientações dos órgãos de gestão municipal, estadual e de saúde.

Atividades Culturais e Esportivas

As atividades culturais e esportivas buscam contemplar e ampliar as oportunidades de atividades físicas e 
artísticas a todos os alunos de 1º a 5º ano.   

Os alunos inscritos no Período Integral Bilíngue que optarem pelas atividades culturais e esportivas poderão 
realizar sua lição de casa entre 16h e 16h45, em um espaço de orientação de estudos mediado pelo educador-
tutor. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

JOGOS CIRCENSES 
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

JOGOS TEATRAIS
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

CAPOEIRA
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

DANÇA
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

RODA DE MATEMÁTICA*
(1ºs anos)

ESPAÇO MAKER
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

JUDÔ**
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

PATINAÇÃO
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

FUTSAL
(1ºs, 2ºs e 3ºs anos)

RODA DE MATEMÁTICA*
(2ºs e 3ºs anos)

NBA BASKETBALL 
SCHOOL***

(4ºs e 5ºs anos)

FUTSAL
(4ºs e 5ºs anos)

JOGOS TEATRAIS
(4ºs e 5ºs anos)

TÊNIS
(4ºs e 5ºs anos)

RODA DE MATEMÁTICA*
(4ºs e 5ºs anos)

MINDFULNESS
(4ºs e 5ºs anos)

JOGOS CIRCENSES
(4ºs e 5ºs anos)

TAEKWONDO
(4ºs e 5ºs anos)

SKATE
(1ºs aos 5ºs anos)

Investimento:
- 1x na semana: 12 x R$ 199,00
- 2x na semana: 12 x R$ 377,00
- 3x na semana: 12 x R$ 534,00
- 4x na semana: 12 x R$ 671,00                                           
- 5x na semana: 12 x R$ 786,00

*Roda de Matemática: 12 x R$ 310,00.
**Os alunos inscritos no curso de judô deverão adquirir um kimono da metodologia Flávio Canto, no valor de R$ 260,00.

***Os alunos inscritos no curso da NBA deverão adquirir o uniforme de treinamento, no valor R$ 150,00.
As taxas serão cobradas junto com a primeira mensalidade do curso.


