
Cursos e Atividades opcionais – período da tarde

English Experience – Vivências Interculturais

A ampliação dos tempos, a diferenciação dos agrupamentos e a mediação das experiências pela Língua 
Inglesa favorecem uma maior abertura para a pluralidade de performances das crianças. Nosso objetivo é o 
de aprofundar a investigação de temáticas, a exploração dos espaços de criação e intervenção das crianças, 
a valorização e o cultivo de sua curiosidade e criatividade. As experiências de aprendizagem que exploram 
possibilidades de brincar, investigar e intervir, organizadas nos eixos Language Arts e Nature & Society, abordam 
temáticas como: água, plantas, animais, corpo e movimento, música e literatura. As crianças são acompanhadas 
por um educador-tutor falante da Língua Inglesa, que faz a mediação de projetos de forma interdisciplinar e 
relacional, possibilitando a interação entre diferentes sujeitos constituídos por uma diversidade de repertórios ao 
mesmo tempo em que mobiliza as reflexões sobre os conhecimentos linguísticos.

Ao iniciar o English Experience, as crianças são acolhidas pelo educador-tutor 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$ 803,00
- 5x por semana: 12 x R$ 1.790,00

O almoço e o lanche da tarde deverão ser contratados diretamente com a Sanutrin, empresa que administra 
as cantinas da Escola. Para mais informações, entre em contato: e-mails: marcela@sanutrin.com.br ou 
financeiro@sanutrin.com.br, telefones: fixo (19) 3399-3557, comercial 1: (19) 9 5321-3146, comercial 2: (19) 9 
5321-4809 e financeiro: (19) 9 9223-3832.

Das 15h45 às 17h45
(plantão de saída até às 18h)

Das 12h15 às 15h45
- 2x por semana: Segundas/Quartas
ou Terças/Quintas
- 5x por semana

Entrada – 8h
Saída – 12h15Curso regular
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Atividades Culturais e Esportivas

Nos dias em que estiverem inscritos no English Experience, os alunos também poderão se inscrever para 
as atividades culturais e esportivas, das 15h45 às 17h45, conforme tabela abaixo. Os grupos continuarão 
acompanhados pelo educador-tutor até o horário de saída. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Infantil 1 e 2 Jogos Teatrais Ateliê de Artes Musicalização Iniciação Esportiva Expressão pelo 
Movimento

Infantil 3 Jogos Teatrais Tênis Musicalização Jogos Circenses Expressão pelo 
Movimento

Infantil 4 Tênis Jogos Circenses Oficina de 
Cerâmica

Jogos Teatrais e
Espaço Maker Musicalização

Infantil 5 Tênis Jogos Circenses Oficina de 
Cerâmica

Espaço Maker e 
Jogos Teatrais Musicalização

Investimento:

- 1x na semana: 12 x R$ 140,00
- 2x na semana: 12 x R$ 270,00
- 3x na semana: 12 x R$ 390,00
- 4x na semana: 12 x R$ 500,00
- 5x na semana: 12 x R$ 600,00


