Aguardem calendário e preços 2021
Período Estendido –
Todos os dias no período da tarde: Horários 13:00 às 15:30 h / 15:30 às 17:00 h
Avulso / Após aulas extracurriculares
A Brincadeira na Educação Infantil é uma atividade essencial para as crianças, onde a
mesma não tem um valor de passatempo, mas de criar recursos para enfrentar o mundo
com seus desafios.
É neste contexto que nos propomos a cada dia promover atividades variadas que
contemplem a criatividade, imaginação, livre expressão, interação e autonomia:
- Propostas a partir de Histórias
- Dinâmicas corporais
- Jogos confeccionados pela criança
- Jogo simbólico

AULAS EXTRAS CURRICULARES
Ballet
As aulas para “mini bailarinas” introduzem a arte de expressar através de movimentos
corporais de forma lúdica, trabalhando a musicalidade, a coordenação motora e o
equilíbrio. Uma aula alegre e dinâmica que com certeza despertará na criança o gosto
pela dança. - Promove desenvolvimento global da criança, nos aspectos físicos, sociais e
emocionais - Proporciona maior integração social - Auxilia a fazer novos amigos e cria
novos vínculos - Aprende a dividir e esperar - Entende seu espaço e o espaço do outro
Obrigatório o uso de uniforme do Ballet Paula Castro vendido na nossa unidade:
Unidade Alto de Pinheiros Telefone: (11) 3021-0240 Whatsapp: (11) 94120-0775
Email: altodepinheiros@balletpaulacastro.com.br Rua Theóphilo Ribeiro de Andrade,
223 CEP 05466-020

A Rent a Pro, está no mercado há 15 anos e é a empresa que conta com o maior número
de escolas e condomínios do Brasil. Oferece mais de 39 modalidades esportivas e conta
com aproximadamente 2.350 alunos.
Judô
O judô significa “Caminho Suave” e têm por objetivo fortalecer a mente e o corpo.
Esse esporte tem em sua essência valores como disciplina, hierarquia, companheirismo,
perseverança, diminuição do egocentrismo, através de práticas lúdicas, além de ser
muito útil na prevenção de acidentes, pois ensina às crianças a lidarem com quedas.
Futebol
Através do movimento, o aluno tem a oportunidade de conhecer a si mesmo,
expressando se com seu corpo, melhorando a interação com o meio em que vive,
aprendendo a respeitar e a cooperar com os companheiros.

Utilizamos o futebol como meio para o desenvolvimento do esquema corporal,
equilíbrio, ritmo, raciocínio lógico, controle muscular, tempo, força, velocidade,
lateralidade e percepção auditiva.

Costura
Na ESCOLA ALFA desde 2005... Entre linhas, agulhas, tecidos e lantejoulas, em uma
sala colorida e aconchegante, acontecem nossas aulas de costura.
Cheias de criatividade, imaginação e movimentos que envolvem habilidades manuais,
essas aulas promovem também a socialização entre crianças de diferentes idades.

