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Disciplina cujo obje�vo central é 
despertar no aluno a visão cria�va e 
inovadora diante de situações 
co�dianas, podendo u�lizar 
estratégias, dons e talentos de cada 
um parar um bem maior.

Empreendedorismo

Educação Financeira
Por meio deste projeto, as crianças 
aprendem diferentes maneiras de 
economizar e planejar seus gastos. 
Gerenciando seus recursos, terão 
maiores possibilidades de garan�r o 
seu equilíbrio financeiro no futuro.  

Nessas aulas o professor leva 
ferramentas aos alunos para que 
possam se expressar e compar�-
lhar informações, experiências, 
ideias, sen�mentos sobre contextos 
apresentado e saber se expressar em 
diversos níveis.
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À PARTIR DOS 6 ANOS DE IDADE OS 
ALUNOS TERÃO VIVÊNCIAS DE:

Comunicação e Design
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 O NOSSO EXLUSIVO



A culinária auxilia no desenvolvimento de 
diversas habilidades, proporciona também 
es�mulos sensoriais, noções de quan�dade e 
medidas, aprendizado sobre outras culturas, 
enriquecimento do vocabulário e aperfeiço-
amento de habilidades sociais, além do tra-
balho em equipe. 

A�vidades recrea�vas de qualidade são 
necessárias para aumentar a competência 
�sica, melhorar a saúde das crianças e criar 
responsabilidades e prazer pelas brincadei-
ras. Isso, inclusive,  os ajudará a ser fisica-
mente a�vos durante toda a vida.
Nestes momentos também podem fortale-
cer laços de amizade.

Recreação

Teatro

Culinária
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Nas aulas do contraperíodo, a par�r do 
Ensino Fundamental, oferecemos oficinas 
pedagógicas de teatro, nas quais desenvol-
vemos a cria�vidade, a linguagem, a oralida- 
de, os gestos, a linguagem, música e, inclusi- 
ve, a expressão corporal. 
Através de um tema baseado em valores 
humanos, os alunos criam histórias de 
forma que possam interagir com os colegas 
representando a arte e a literatura de forma 
efe�va.

Por meio do es�mulo e conhecimento 
musical conseguimos aguçar desde 
cedo a sensibilidade, incen�var a cri- 
a�vidade e a integração dos alunos
no ambiente escolar, promovendo 
assim ainda mais qualidade no pro-
cesso de aprendizagem.

Música
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Planejamento
A importância do planejamento do 
tempo é fundamental para que os 
educandos possam entender que 
conseguirão melhores resultados e 
qualidade de vida.

Por meio das aulas prá�cas e diver�-
das, es�mulamos o desenvolvimento 
de diversas habilidades como: raciocí-
nio lógico, espírito de equipe, lideran-
ça, resolução de problemas e desafios, 
promovendo o desenvolvimento de 
aspectos psicomotores importantes 
para o desenvolvimento global do 
educando.

Tecnologia
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A dança e o esporte trazem inúmeros bene�cios 
para o corpo e a mente. Dentre eles estão: eleva- 
ção da autoes�ma, desenvolvi- mento de aspec- 
tos é�cos e morais, equilíbrio psicológico, bem- 
estar �sico e mental, melhora da postura e co- 
ordenação, aumento de flexibilidade, melhoria 
na concentração, da atenção e fortalecimento no 
sistema respiratório. 

Esporte e Dança

No contraperíodo, auxiliamos os alunos a reali- 
zarem as lições de casa. Além disso com o  intui- 
to de promover a interação entre alunos para se 
ajudarem, auxiliando os que possuem alguma la- 
cuna em matérias específicas, incen�vando a co- 
laboração entre eles. Os alunos podem ser aju- 
dados por colegas que tem mais facilidade na- 
quele conteúdo ou disciplina e são guiados e 
mediados pelo professor. A proposta é facilitar 
na melhor compreensão do conteúdo, além de 
es�mular o espírito de colaboração.

Homework

10 Ballet, Capoeira e Kung Fu
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No curso de espanhol os alunos não trabalham 
apenas o vocabulário, a conversação e a gramá- 
�ca. Eles aprendem por meio de jogos didá�cos, 
musicas e brincadairas pronunciarem  melhor as 
palavras de uma forma diferenciada e diver�da.

Espanhol
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