Período integral bilíngue
do piaget
Educação Infantil
São muitas as vantagens para os alunos:
- Acompanhamento de especialistas nos estudos e atividades;
- Participação em projetos complementares que seguem os temas
centrais da UNESCO;
- Mais equilíbrio entre estudos e lazer;
- Aprendizados sobre gestão do tempo;
- Aulas diárias de inglês Cellep Solução Bilíngue, totalizando 10
aulas semanais. (5 do período regular + 5 do contraturno).

inglês diário, totalizando
10 aulas semanais
Inglês diário Cellep (exceto para Maternal I)

- mais 5 aulas de inglês por semana, totalizando 10
aulas (5 do período regular e 5 do contraturno);
- maior imersão e vivência da língua;
- mais projetos, atividades e conteúdos;
- maior ganho nas 4 habilidades linguísticas (leitura,
escrita, compreensão auditiva e oralidade).

Educação social

São aulas que visam levar o aluno a ter uma convivência
cada vez melhor com o outro ou o grupo a seu redor.
Essas habilidades (saber repartir, esperar a vez do
outro, saber se expressar) são passadas por meio de
histórias, peças e dramatizações. Tudo de forma leve e
produtiva.

Arte

Essencial para o desenvolvimento global dos alunos, as
aulas de arte também reforçam o trabalho realizado no
período pedagógico.

horários
Integral: 7h às 18h
Semi-integral: 7h às 15h / 10h às 18h
No período semi-integral, as atividades
serão disponíveis se estiverem
acontecendo no horário contratado. A
participação no programa bilíngue é
garantida.

Atividades de estudo

Os alunos são acompanhados por pedagogos, e os
exercícios são integrados ao conteúdo programático.

Horta

As atividades na horta despertam o interesse para o cultivo e conhecimento do processo de germinação. Além
disso, conscientizam sobre a importância de saborear um
alimento saudável e nutritivo.

e mais...
Natação

A prática da natação traz muitos ganhos para os pequenos,
como a melhora da capacidade respiratória e da circulação
sanguínea, o desenvolvimento da coordenação e do intelecto. Também trabalha a autoconﬁança e a autoestima.

Cultura Maker

A cultura maker se baseia na ideia de que as pessoas
devem ser capazes de construir objetos, dos mais variados tipos e funções com as próprias mãos, baseando-se
num ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e pessoas. No integral, serão usados
também diversos recursos tecnológicos que levam à
transformação dos materiais.

Educação musical

T.R.I. (Técnicas de Relaxamento Infantil)

Os alunos realizam atividades que, por meio de massagens, toque direcionado, músicas relaxantes, visam desacelerar o ritmo e aumentar a consciência emocional e
corporal.

Desde os primeiros anos de vida da criança, a música
interfere de forma positiva em seu desenvolvimento
neurológico, melhorando capacidades como memória,
atenção e organização.

Aulas de jogos de tabuleiro

Instiga capacidades cognitivas, como raciocinar para
buscar um objetivo, organizar elementos para uma ﬁnalidade, imaginar concretamente ações futuras, prever
consequências e tomar decisões.

investimentos
Pacote integral completo
(horário: 7h às 18h) - com toda alimentação inclusa
diariamente: almoço + 2 lanches + sopa da tarde
mensalidade + R$ 1.335,00
Pacote integral sem lanche
(horário: 7h às 18h)
diariamente: almoço + sopa da tarde
5 dias por semana: mensalidade + R$ 1.002,00
Dia avulso: R$ 95,00
Semi-integral: mensalidade + R$ 873,00
diariamente: almoço
(turma da manhã: saida as 15h
turma da tarde: entrada às 10h)

Culinária

Diversão, aprendizado e experimentação de novos alimentos são
alguns dos benefícios que a aulas de culinária proporcionam aos
alunos da Educação Infantil.
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