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Este ano, o CAMP.US @ Avenues será 100% online, oferecendo experiências 

divertidas para todas as idades e interesses, com programas inspirados na 

nossa missão de ajudar nossos alunos a “expandirem suas fronteiras”. Teremos 

experiências de férias divertidas e enriquecedoras para todos!

Nossos alunos terão a oportunidade de escolher seu curso favorito ou combinar 

várias atividades durante os quatro semanas de julho. Os cursos de uma semana 

são compostos de 4 sessões de 45 minutos, de segunda a quinta, às 10h ou  

às 15h.

Semana 1: 6-9 de julho

Semana 2: 13-16 de julho 

Semana 3: 20-23 de julho

Semana 4: 27-30 de julho

Inscrição

Para inscrever seu filho, acesse OPEN > My Child > Afterschool & Camp.us 

Registration. Ao fazer a inscrição, você receberá uma confirmação eletrônica. As 

inscrições estão sujeitas à disponibilidade de vagas.

Todos os cursos estão isentos de taxas, exceto no caso de aulas de instrumentos 

musicais e idiomas, que serão particulares.

Contato

Em caso de dúvidas, escreva para extensions-sp@avenues.org.

CAMP.US     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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PROGRAMA CAMP.US

GRADES 06-09 JUL 13-16 JUL 20-23 JUL 27-30 JUL

SMALL WORLD

NURSERY

PRE-KINDERGARTEN

10h-10h45

•  Ballerinas at the Zoo: 
Dancing with  
the Animals

• Capoeira

10h-10h45

• Ateliê do artista

10h-10h45

• Little Chefs

10h-10h45

• Yoga com música

3h-3h45

•  Pastry Program:  
Cookie Project

3h-3h45

• Oficina de mini-atores

3h-3h45

• Capoeira

KINDERGARTEN

1ST GRADE

10h-10h45

•  Animação em  
Stop Motion e mais

•  Dances from Around  
the World

10h-10h45

•  The Nutcracker:  
A Ballet Adventure

•  Capoeira

10h-10h45

• Yoga com música

10h-10h45

• Little Chefs

3h-3h45

•  Oficina de  
Mini-Atores

•  Fun Science with  
Mr. Tonelada 

3h-3h45

•  Futebol em casa
•  Jogos e brincadeiras

3h-3h45

•  Pastry Program:  
Cookie Project

3h-3h45

•  Move Your Body

2ND GRADE

3RD GRADE

10h-10h45

•  Little Chefs

10h-10h45

•  Animação em  
Stop Motion e mais

10h-10h45

•  Hip Hop Dance

10h-10h45

•  Move Your Body

3h-3h45

•  Futebol em casa
•  Desenho criativo

3h-3h45

•  Looking Through  
the Kaleidoscope

3h-3h45

•  Fun Science with  
Mr. Tonelada

3h-3h45

•  Jogos e brincadeiras

4TH GRADE

5TH GRADE

10h-10h45

•  Move your Body

10h-10h45

• Esgrima para família

10h-10h45

•  Hip Hop Dance

10h-10h45

•  Animação em  
Stop Motion e mais

3h-3h45

•  Broadway Show: 
Hairspray!

3h-3h45

•  Looking Through  
the Kaleidoscope

3h-3h45

•  Olhar criativo sobre  
as coisas da casa

3h-3h45

•  Music Production  
and Songwriting

6TH - 12TH GRADE

10h-10h45

•  Music Production  
and Songwriting

3h-3h45

•  Esgrima para família
•  Yourself(ie)!

3h-3h45

•  Looking Through  
the Kaleidoscope

CAMP.US     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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O projeto Animaker do time MundoMaker é uma técnica muito usada em 

desenhos como: “A Fuga das Galinhas” e é baseada na fotografia quadro a 

quadro para se produzir um Movimento! Junte-se a nós para uma semana 

de muita diversão e aprendizado de novas habilidades!

Abrangendo conhecimentos de ciência, engenharia, programação, 

eletrônica, arte e design, os instrutores do MundoMaker também são 

formados em metodologias ativas, Educação Integral e Aprendizagem 

Criativa para estimular o potencial criativo e empreendedor de cada aluno.

Por meio da imersão em imagens, artistas, músicas, dança, teatro e a 

exploração de diversas técnicas e materiais artísticos, este mini curso 

amplia o repertório artístico, cultural e expressivo das crianças de forma 

lúdica, pois permite que elas expressem suas ideias, vivências e criações. 

Amalia Barrio é formada em Artes Visuais pela Unicamp, e trabalha como 

educadora de artes desde 2017.

Carolyn Amanda Ferreira da Silva é atriz, pedagoga, educadora de artes 

e palhaça pela Escola de Palhaços Doutores da Alegria. Formada em 

pedagogia pela Unesp, trabalha como educadora de artes desde 2016.

ANIMAÇÃO EM  

STOP MOTION E MAIS

Kindergarten + 1st Grade

06-09 de julho, 10h - 10h45

2nd + 3rd Grade

13-16 de Julho, 10h - 10h45

4th + 5th Grade

27-30 de julho - 10h - 10h45

Idioma

Português

Instrutores 

Kaio Barbosa 

Victor Abranches

Nelson Labela

Welton Ávila

ATELIÊ DO ARTISTA

Small World, Nursery  

and Pre-K

13-16 de julho 10h - 10h45

Idioma

Português

Instrutores

Amalia Barrio

Carolyn Amanda Ferreira  

da Silva

CAMP.US
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Junte-se à Ms. Gabi em uma visita ao zoológico! Por quatro dias vamos 

nos divertir dançando como borboletas, focas, flamingos, patos, leões, 

elefantes, pinguins, macacos e muitos outros animais. Vejo vocês lá!

Gabriela Baraldi Passy começou a estudar balé clássico aos 12 anos, 

em Piracicaba - e não parou de dançar desde então. Foi bailarina na 

Companhia Estável de Dança de Bauru (companhia de dança clássica 

e contemporânea) e Paula Castro Companhia de Dança (companhia de 

música clássica). Gabriela é professora do Ballet Paula Castro desde 2017  

e atualmente estuda e aplica a metodologia da Escola Nacional de Ballet 

de Cuba (ENBC). Ela também é jornalista, formada pela Unesp (2015).

Você já quis fazer parte de um musical? Aqui vamos aprender como agir, 

cantar e dançar enquanto nos divertimos!

Isabella Tilli é Bacharel em Artes Cênicas pela Escola Superior de 

Artes Célia Helena e atriz na companhia de teatro BenvindaCia. Tem 

preparação em canto coral e canto solo, treinamento em ballet, sapateado, 

contemporâneo e jazz musical pelas escolas americanas Broadway Dance 

Center e Infuse Dance Studio.

Mistura de dança, luta e jogo, a capoeira tem sua origem na África. 

Ao som ritmado do berimbau, caxixi, pandeiro e reco-reco, os alunos 

aprendem coreografias e gingadas de perna e braços.

Eduardo Areias é mestre de capoeira praticante e professor há mais de 30 

anos. Formado em educação física, já ensinou capoeira na Europa e na Ásia.

BALLERINAS AT THE ZOO:

DANCING WITH  

THE ANIMALS! 

Small World, Nursery  

and Pre-K

06-09 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês

Instrutora

Gabriela Baraldi Passy

BROADWAY SHOW: 

HAIRSPRAY 

4th + 5th Grade

06-09 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Inglês

Instrutora

Isabella Tilli

CAPOEIRA 

Small World, Nursery  

and Pre-K

06-09 de julho, 10h - 10h45

20-23 de julho, 15h - 15h45

Kindergarten + 1st Grade

13-16 de Julho, 10h - 10h45

Idioma

Português

Instrutor

Eduardo Areias

CAMP.US
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Quando começamos a nos mover, podemos alterar nosso humor, 

expressar nossos sentimentos, nos divertir, energizar nossos corpos e o 

ambiente ao nosso redor. Neste workshop, faremos tudo isso enquanto 

aprendemos os diferentes movimentos e ritmos de todo o mundo!

Andrea Santander estudou Educação Infantil no Miami Dade College, 

juntamente com métodos de aprendizado baseados em inquérito. Durante 

esse período, trabalhou em escolas de educação infantil, ministrando aulas 

de língua e arte. Atualmente estuda Design Gráfico na EBAC, em São Paulo.

Elisa Costa é Doutora em Artes Cênicas (UNICAMP). Atualmente é 

pesquisadora-intérprete no Núcleo BPI (Grupo de Pesquisa Bailarino-

Pesquisador-Intérprete e Dança do Brasil), professora de artes do 

ensino médio e Coordenadora (educação técnica) na Escola Técnica de 

Hortolândia e membro da equipe do Centro Etievan.

As crianças serão convidadas a fazer técnicas de desenhos que são 

fáceis de realizar mas que resultam em uma estética visual divertida e 

descontraída. A ideia é aprender brincando e perceber o quanto desenhar 

pode ser divertido! 

Letícia Carvalho Barrionuevo é uma Arte Educadora, formada em Educação 

Artística e Pós Graduada em Educação em Museus e Centros Culturais com 

experiências no educativo de exposições culturais. Atualmente leciona 

aulas de Arte na rede municipal de São Bernardo do Campo.

Serão apresentados, de forma totalmente prática e lúdica, os movimentos 

básicos da esgrima (ataques e defesas). As atividades poderão ser feitas 

em dupla (com um familiar) ou individualmente. Quem tiver equipamento 

de esgrima poderá utilizá-lo e, quem não tiver, poderá usar um dos objetos 

sugeridos no curso (utensílios domésticos).

Abel Melián é cubano, técnico e árbitro internacional de esgrima olímpica e 

esgrima em cadeira de rodas. A sua competência e dedicação renderam-lhe 

reconhecimento tanto no seu país de origem, onde era Diretor Desportivo 

Provincial, quanto no Brasil, onde já formou muitos atletas que competem 

nacional e internacionalmente. Trabalhou por anos na Federação Paulista de 

Esgrima e, em 2009, abriu a sua própria escola de esgrima onde, além de 

atletas, forma técnicos e árbitros de esgrima. 

CAMP.US

CAMP.US     |

DANCES FROM  

AROUND THE WORLD  

Kindergarten + 1st Grade

06-09 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês

Instrutores

Andrea Santander

Elisa Costa

DESENHO CRIATIVO

2nd + 3rd Grade

06-09 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Português

Instrutora

Leticia Carvalho Barrionuevo

ESGRIMA PARA FAMÍLIA

4th + 5th Grade

13-16 de julho, 10h - 10h45

6th - 12th Grade

13-16 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Português e Espanhol

Instrutor

Abel Melián

VOLTAR PARA ÍNDICE
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As atividades incluem tópicos como foguetes, ímãs, polímeros e 

até mesmo a ciência dos brinquedos. Em cada aula, as crianças são 

encorajadas a experimentar a ciência e construir seus próprios modelos 

de foguetes, periscópios, e muito mais!

Tiago Prates tem graduação em Teatro Musical e trabalhou na O2 Filmes 

como assistente de Casting. É Coordenador, Treinador e Instrutor do 

departamento de Aulas Extracurriculares da Mad Science Brasil.

As aulas de Futebol em Casa têm o objetivo de proporcionar aos alunos o 

aprendizado técnico e tático da modalidade de forma lúdica. Os alunos só 

vão precisar de algum espaço e uma bola para fazer as aulas em casa!

Fábio Santos é formado em Educação física e está cursando uma pós em 

biomecânica. Ele é professor de Futsal, Natação, Vôlei e Educação Física 

para crianças.

Estilo de dança urbana que nasceu em meados dos anos 70 e 80 com 

o som do funk norte-americano e da música disco, o hip hop se tornou 

popular em todo o mundo. A cada dia ganha mais praticantes. Com 

influências das danças africanas e latinas, hoje em dia tem suas próprias 

característica - das quais os alunos vão aprender mais!

Thiago Vianna é professor de ballet na Paula Castro e Millennium Dance 

Complex Los Angeles. Ator e cantor no musical “Nas Alturas”, um dos 

musicais mais condecorados da Broadway. Dançarino e intérprete no 

Festival Internacional de Hip Hop de São Francisco. Ator e cantor no 

musical Aladdin atuando como Aladdin. Criador do show Movimento pela 

Movimento, premiado com Funarte / Klauss Vianna 2009 e vencedor do 

PROAC Hip Hop 2011 com o projeto H-URB. Atualmente ministra oficinas e 

cursos em todo o Brasil participando do painel de juízes em vários festivais 

de dança.

CAMP.US

CAMP.US     |

FUN SCIENCE WITH  

MR. TONELADA 

Kindergarten + 1st Grade

06-09 de julho, 15h - 15h45

2nd + 3rd Grade

20-23 de julho, 15h - 15h45 

Idioma

Inglês

Instrutor

Tiago Prates

FUTEBOL EM CASA

Kindergarten + 1st Grade

13-16 de julho, 15h - 15h45

2nd + 3rd Grade

06-09 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Português

Instrutor

Fábio Santos

HIP HOP DANCE 

2nd - 5th Grade

20-23 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês e Português

Instrutor

Thiago Vianna

VOLTAR PARA ÍNDICE
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Descubra o universo das brincadeiras a partir de jogos e desafios lúdicos 

para fazer em casa. Este curso deixará as crianças animadas e ativas!

Danyane Leal de Oliveira, Luiz Fernando Dias Bueno and Caio Gonçalves 

são Professores de Educação Física e atuam desenvolvendo projetos 

lúdicos e pré-desportivos pela Ativiva em todas as unidades do SESC e em 

diversas instituições educacionais parceiras.

Neste curso prático, seu filho desenvolverá a percepção por meio da 

gastronomia para aprimorar todos os sentidos. O curso estimula o 

trabalho em equipe, desenvolvendo valores como criatividade, senso de 

organização, higiene e disciplina.

Julia Brandão é formada em psicologia e pedagogia e lecionou em escolas 

internacionais. Trabalha como arte educadora e professora de inglês  

desde 2017.

Amanda Fernandes Trabulsi concluiu o curso de gastronomia pelo Senac 

em 2013 e faz faculdade de nutrição desde 2018. Trabalha como professora 

de culinária desde 2018 para crianças.

CAMP.US

CAMP.US     |

JOGOS E BRINCADEIRAS

Kindergarten + 1st Grade

13-16 de julho, 15h - 15h45

2nd + 3rd Grade

06-09 de julho, 10h - 10h45

27-30 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Português

Instrutores

Danyane Leal de Oliveira

Luiz Fernando Dias Bueno 

Caio Gonçalves

LITTLE CHEFS 

Small World, Nursery  

and Pre-K

20-23 de julho, 10h - 10h45

Kindergarten + 1st Grade

27-30 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês

Instrutores

Julia Brandão

Amanda Fernandes Trabulsi

VOLTAR PARA ÍNDICE
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LOOKING THROUGH THE 

KALEIDOSCOPE: FROM A 

REFUGEE’S PERSPECTIVE

2nd - 5th Grade

13-16 de julho, 15h - 15h45

6th - 12th Grade

27-30 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Inglês, Português e Espanhol

Instrutores

Fátima Ismail

Nduduzo Siba

Raul Escolona

Reneé

MOVE YOUR BODY

Kindergarten + 1st Grade

27-30 de julho, 15h - 15h45

2nd + 3rd Grade

27-30 de julho, 10h - 10h45

4th + 5th Grade

06-09 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês e Português

Instrutora

Bárbara Ramos

Clássicos do oriente médio, Dança Zulu, Teatroterapia, Bonecas Abayomi... 

Venha conhecer histórias incríveis de refugiados que moram no Brasil 

e participar de workshops variados. Junte-se a nós e embarque nessa 

verdadeira experiência global!

Fátima Ismail nasceu na cidade de Aleppo, ao norte da Síria, de uma família 

curda. Sua culinária é conhecida por vários pratos que priorizam legumes 

e lácteos e pelo festival de Newroz, celebração do Ano Novo do calendário 

persa. Obrigada a sair do seu país por conta da guerra iniciada em 2011, se 

mudou para a Jordânia com a esperança de aguardar o término do conflito. 

No entanto, teve que migrar para o Brasil, onde transformou suas delícias 

sírias no sustento de sua família.  

 

Nduduzo Siba é uma atriz, cantora e professora de dança que apresenta 

a cultura zulu de uma maneira envolvente e mágica e é engajada a 

compartilhar com os brasileiros a sua cultura. 

 

Raul Escalona é um jornalista venezuelano de 74 anos que foi diretor 

de teatro, de cinema e de televisão. Também ocupou o cargo de vice-

presidente da Venezolana de Televisión e foi diretor geral da Cinemateca 

Nacional. Atualmente, ele se dedica a compartilhar sua sabedoria e mostrar 

sua cultura em aulas de teatroterapia.

Reneé é da Guiana e chegou ao Brasil há sete anos. A porta de entrada foi 

Manaus, onde aprendeu a produzir as abayomi, que hoje vende em São 

Paulo. Além de valorizar a cultura negra, as bonecas ajudam a quebrar 

padrões de beleza frequentemente transmitidos às crianças e, com isso, 

educam para o combate ao preconceito e à discriminação racial.

Aulas de dança para crianças com uma instrutora alegre e cheia de energia. 

Ideal para iniciantes, para se divertir e para ganhar confiança!

Bárbara Ramos atua como professora desde 2016. Já participou de 

videoclipes e dançou com diversos artistas famosos. Cursa Letras na 

Universidade Federal de São Paulo. 

CAMP.US
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CAMP.US

MUSIC PRODUCTION  

AND SONGWRITING

4th + 5th Grade

27-30 de julho, 15h - 15h45

6th - 12th Grade

27-30 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês

Instrutores

Pietro e Luca Baldisseri 

(Caimans)

OFICINA DE MINI-ATORES

Small World, Nursery  

and Pre-K

13-16 de julho, 15h - 15h45

Kindergarten + 1st Grade

06-09 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Inglês e Português

Instrutores

Laercio Motta

Cleo Miranda

OLHAR CRIATIVO SOBRE 

AS COISAS DA CASA

4th + 5th Grade

20-23 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Português

Instrutor

Adriano Martins Franchini

Neste acampamento, os alunos conhecerão os requisitos básicos para 

gravar músicas em casa, incluindo equipamentos, softwares e dicas e 

truques musicais.

Pietro e Luca Baldisseri (Caimans). Caimans é uma dupla musical que 

trabalha principalmente com composição, produção musical e performance 

e ensino de música. Eles produziram mais de 30 canções de ninar e 

melodias para crianças, escreveram temas para podcasts e trabalharam  

com outros produtores para lançar músicas originais com o nome Caimans.

Estimulamos a imaginação das crianças ao inventar histórias, montar peças, 

além de desenvolver cenários e amizades. Aprenderemos músicas e danças 

de alguns dos nossos filmes e peças favoritos para navegar por todos os 

aspectos da expressão criativa. Não é necessário ter experiência prévia, 

apenas vontade de se divertir!

Laercio Motta é formado em psicologia pela Universidade de Petrópolis e é 

ator com participação em diversos espetáculos com a Companhia Circense 

Andança. Trabalha como professor desde 2015. 

Cleo Miranda é ator e arte educador desde 2016. 

Aqui a ideia é buscar materiais que temos em casa desde alimentos até 

objetos convencionais e perceber neles um grande potencial artístico!

Adriano Martins Franchini é formado em Arquitetura e é artista visual. 

Atualmente compõe o time de arte-educadores da OMA Galeria. 

CAMP.US     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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PASTRY PROGRAM

Small World, Nursery  

and Pre-K

06-09 de julho, 15h - 15h45

Kindergarten + 1st Grade

20-23 de Julho, 15h - 15h45

Idioma

Inglês

Instrutores

Naomy Stankevicius

Marcella Moleti

THE NUTCRACKER:  

A BALLET ADVENTURE

Kindergarten + 1st Grade

13-16 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Inglês

Instrutora

Gabriela Baraldi Passy

YOGA COM MÚSICA

Small World, Nursery  

and Pre-K

27-30 de julho, 10h - 10h45

Kindergarten + 1st Grade

20-23 de julho, 10h - 10h45

Idioma

Português

Instrutora

Flávia Maia

O projeto “Pastry Program: cookie”, visa promover uma interação diferente 

e calorosa entre os alunos e suas famílias. Em 4 dias, os educadores 

ajudarão as crianças a preparar deliciosos sanduíches de biscoito que serão 

servidos em um chá da tarde especial até o 4º dia.

Naomy Stankevicius é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, 

com bacharelado em Língua Portuguesa. Estudando livremente confeitaria, 

ela abriu seu próprio negócio, a Farinha Biscoiteria, e hoje ela trabalha no 

departamento de administração da Centros Etievan.

Marcella Moleti é formada em Relações Internacionais pela Unesp, com 

um semestre em Marketing em Roma, Itália (Tor Vergata) e experiência 

nas áreas de comunicação e assessoria de imprensa. Hoje, trabalha como 

empreendedora e chef de pastelaria à frente da Antonieta Confeitaria.

As bailarinas vão mergulhar no mundo do quebra-nozes! Dançaremos em 

uma festa de Natal, lutaremos contra os ratos, viajaremos por um país das 

fadas cheio de neve e conheceremos a Fada Açucarada na terra dos doces. 

Junte-se a nós nesta jornada!

Gabriela Baraldi Passy   começou a estudar balé clássico aos 12 anos, em 

Piracicaba - e não parou de dançar desde então. Foi bailarina na Companhia 

Estável de Dança de Bauru (companhia de dança clássica e contemporânea) 

e Paula Castro Companhia de Dança (companhia de música clássica). 

Gabriela é professora do Ballet Paula Castro desde 2017 e atualmente 

estuda e aplica a metodologia da Escola Nacional de Ballet de Cuba (ENBC). 

Ela também é jornalista, formada pela Unesp (2015).

Essa aula promove um contato divertido com o universo das posturas 

corporais do Yoga através de canções autorais que contam uma história 

ou sugerem uma sequência de movimentos. Unindo os elementos lúdicos 

que a música pode proporcionar aos elementos de auto conhecimento 

e percepção do próprio corpo que a prática de Yoga traz, vamos brincar 

de imitar animais e elementos da natureza, além de buscar momentos de 

quietude e carinho.

Flávia Maia é musicista, compositora, arte educadora e instrutora de Yoga. 

Desde 1999 trabalha com arte-educação, focando em musicalização infantil 

e formação de educadores. É praticante de Yoga há 14 anos e há 6 vem se 

dedicando a compartilhar seu conhecimento nessa prática com adultos  

e crianças. 

CAMP.US
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YOURSELF(IE)

6th - 12th Grade

13-16 de julho, 15h - 15h45

Idioma

Inglês

Instrutora

Camila Hulgado

Imagine se não pudesse mais usar sua voz para se expressar, se você 

tivesse que usar outros mecanismos do seu corpo para mostrar o que você 

quer falar e só tivesse o espaço do quadrado de uma selfie para mostrá-lo. 

Nessas 4 aulas você descobrirá como!

Aos 19 anos de idade, Camila foi aceita para um curso profissionalizante na 

“L’Avant Scéne Danse ècole et compagnie” em Lausanne, na Suíça. Depois 

disso, ela foi à Itália para um programa com a “Compagnia Zappalá Danza” 

em Catania. Quatro anos depois, ela voltou ao Brasil para se tornar uma 

dançarina certificada pelo estado de São Paulo e começou a ensinar Ballet 

Clássico, Dança Contemporânea e Jazz. 

CAMP.US

CAMP.US     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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AULAS PARTICULARES  
PARA PAIS E FILHOS

Aproveite as férias de julho para desenvolver uma nova habilidade. Aulas 

personalizadas e dinâmicas, disponíveis para alunos e pais Avenues. 

Contato

Para mais informações, entre em contato com a equipe de Extensions em  

extensions-sp@avenues.org.

AULAS PARTICULARES PARA PAIS E FILHOSVOLTAR PARA ÍNDICE

http://mailto:extensions-sp@avenues.org
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Aulas de instrumento e canto com instrutores particulares de música do 

nosso parceiro Opus Music School, especialista em aulas particulares 

de uma grande variedade de instrumentos musicais, como trompete, 

saxofone, violino, violão, flauta, clarinete, piano, bateria, canto e mais.

    

Aulas dinâmicas para desenvolver ou aprimorar suas habilidades no 

idioma durante o período de férias para alunos dos Grades 1-12  

e pais Avenues. 

Troika é uma consultoria em idiomas que não só proporciona ensino em 

línguas customizado e de qualidade, como também capacita professores  

e produz conteúdo educacional com inovação para mudar o mundo.

Aprenda rapidamente o básico do falar e escrever em mandarim nas nossas 

aulas comunicativas, divertidas e dinâmicas ministradas pelos professores 

da Escola São Confúcio, que têm vasta experiência no ensino do idioma 

para crianças e adultos no Brasil. Língua e cultura são introduzidas juntas 

nas aulas, à medida que nossos alunos se tornam verdadeiros cidadãos 

globais.

Natalia possui um TESOL (Certificado de Ensino de Inglês como uma 

Segunda Língua) e tem mais de 6 anos de experiência ensinando inglês em 

escolas de idioma e como professora particular. Ela é especialista no ensino 

de crianças de 6 a 12 anos de idade.

MÚSICA

Instructores 

Opus Music School

INGLÊS/MANDARIM

Instructores

Troika

Escola São Confúcio

Natália Beserra

AULAS PARTICULARES PARA PAIS E FILHOS

AULAS PARTICULARES PARA PAIS E FILHOSVOLTAR PARA ÍNDICE
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AVENUES NY SUMMER CAMP

This year we are offering seats straight from our 

New York Summer Camp courses! With options 

for all ages, activities include: storytelling, 

cooking, science, sports, Harry Potter reading 

groups, mindfulness and even Math. A truly world 

experience from the comfort of your home. 

New York courses are offered in two-week-long 

sessions: from July 6 to July 17.

Primary Division

• Morning Block: 10:00 a.m. – 12:15 p.m. (BRT)

• Afternoon Block: 2:00 p.m – 4:15 p.m. (BRT)

•  Each block will include one opening meeting at 

the beginning and one closing meeting at the end

•  In each block, students will spend approximately 

30–45 minutes in meetings with teachers and 

peers. (For example, 10:00 a.m. – 10:15 a.m., then 

12:00 p.m. – 12:15 p.m.)

•  Teachers will provide activities for student 

engagement intended for the time between the 

opening and closing meetings.

Secondary Division

• Morning Block: 10:00 a.m. – 1:00 p.m. (BRT)

•  Afternoon Block: 2:00 p.m – 5:00 p.m. (BRT)

•  Each block will include an opening meeting at 

the start of the session, then additional meetings 

and offline activities based on course content and 

design.

•  The frequency and duration of meetings and 

offline work will vary based on course content 

and design.

Course times are subject to variation depending on 

course design and content. Teachers will provide 

specific course details upon enrollment.

Material

Courses were developed with thought and 

consideration to keep material lists simple.  

We are operating under the assumption that 

families will have access to basic art supplies  

(glue, paper, crayons, pencils, scissors, playing 

cards, dice and access to a printer as well as 

kitchen staples (milk, sugar, flour, etc.), and  

various recyclables.

Registration

Enrollment is live until July 1. 

Seats are limited and on a first-come,  

first-served basis. 

You may register online on OPEN > My Child > 

Afterschool & Camp.us Registration. 

Upon registration, you will receive an  

electronic confirmation.

AVENUES NY SUMMER CAMP     |VOLTAR PARA ÍNDICE

https://open.avenues.org/sp-portal
https://open.avenues.org/sp-portal
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GRADES JULY 06-17

NURSERY

10:00 a.m. - 12:15 p.m.

•  Under the Sea: Submarine Adventure

PRE-KINDERGARTEN

KINDERGARTEN

10:00 a.m. - 12:15 p.m.

•  Visual Art Gallery Tours

2:00 - 4:15 p.m.

•  Moana and Myth

KINDERGATEN

1ST GRADE

10:00 a.m. - 12:15 p.m.

•  Food Connections

2ND GRADE

3RD GRADE

10:00 a.m. - 12:15 p.m.

•  Giddy Up and Go!

2:00 - 4:15 p.m.

•  Basketball Camp in Place

4TH GRADE

5TH GRADE

10:00 a.m. - 12:15 p.m.

• Muggle Mayhem: An In-Depth Reading and Study of Harry Potter
• Maker Space in Place

2:00 - 4:15 p.m.

•  Giddy Up and Go!
• The Chill Sessions: Mindful Hangouts

6TH-8TH GRADE

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

•  Psychological Interiors

9TH - 11TH GRADE

10:00 a.m. - 1:00 p.m.

•  The (Un)real Story: Princess Pocahontas
• Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking
• Learning Chineses Through Chinese Dishes

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

•  Where Did That Equation Come From?
• The Highliner: Publishing 101

AVENUES NY SUMMER CAMP SCHEDULE

AVENUES NY SUMMER CAMP     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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Pack up your scuba gear, because in this course, students will explore the 

ocean depths and all the wonderful sea creatures that live in it. What types 

of sea animals are there, and what do they do every day? Do sea animals 

take a bath? What do they eat, and where do they sleep? Students will 

explore all these questions and more as they learn fun facts about sea 

creatures and the importance of protecting our ocean life.

Mythology and magic come alive in this magical, Moana-inspired remote 

learning course. Come travel with us beyond the reef to save the heart of 

our island! Dive into the “realm of monsters,” shapeshift with your favorite 

demi-god, and bravely find the hero inside each of you! Additional Pacific 

Island myths and legends will fuel new learning adventures.

In this course, students go on virtual tours of Chelsea art galleries to view 

artwork, make observations, and then create their own masterpieces 

inspired by what they see. This course incorporates the visual thinking

strategies style of art education and is led by the students’ interests.

UNDER THE SEA: 

SUBMARINE ADVENTURE

Nursery

10:00 a.m.-12:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor 

Jonathan Cosme

MOANA AND MYTH

Pre-K and Kindergarten

2:00 p.m.-4:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructors

Child’s Play NY

VISUAL ART  

GALLERY TOURS

Pre-K and Kindergarten

10:00 a.m.-12:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Rob Davis

NY SUMMER CAMP

AVENUES NY SUMMER CAMP     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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FOOD CONNECTIONS

Kindergarten and 1st Grade

10:00 a.m.-12:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Ann Duffy

GIDDY UP AND GO!

2nd and 3rd Grade

10:00 a.m.-12:15 p.m. (BRT)

4th and 5th Grade

2:00 p.m.-4:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor 

Rachel Kreibich

BASKETBALL CAMP  

IN PLACE

2nd and 3rd Grade

2:00 p.m.-4:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Jeanne Bouvier

In this course, students will explore what real food is, how to cook and bake 

simple recipes, and how to write their own recipes. They will learn about the 

history and culture behind what we eat while learning about the connections 

we all have with food. Students participate in discussions around fun food 

facts, then they will plan, prepare, and create a new dish each day. Students 

will share with the instructor and one another their discoveries, challenges, 

and successes.

Does your student love horses or want to learn more about them? Use this 

interest to spur investigation, exploration, and creativity, while developing 

important skills such as problem-solving, organization, reading and writing 

skills, and how to communicate with others. Along with studying the  

basics of horse behavior, appearance, and equine care through a variety of 

activities, students will listen to and read books about horses and pepper 

their learning with some thematic math practice.

For students who love to play basketball, this “basketball camp in place” 

will involve ball handling drills, defensive skills, shooting with (or without) 

a hoop, and overall wellness to become a better player. This is an active 

course that will provide a variety of drills and exercises that are suitable for 

wherever you are sheltering in place. All you need is a ball that bounces, 

some space to move, your smile, and a positive attitude.

NY SUMMER CAMP

AVENUES NY SUMMER CAMP     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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MUGGLE MAYHEM: AN 

IN-DEPTH READING AND 

STUDY OF HARRY POTTER

4th and 5th Grade

10:00 a.m.-12:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Jennifer Nicholas

THE CHILL SESSIONS: 

MINDFUL HANGOUTS

4th and 5th Grade

2:00 p.m.-4:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Julia Carey

MAKER SPACE IN PLACE

4th and 5th Grade

10:00 a.m.-12:15 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor 

Rachel Lang 

Welcome muggles and wizards alike! In this course, students will read and 

study Harry Potter, one of the most beloved book series of all time. Led 

in the style of a book club, this course will discuss character, theme, and 

symbolism while going beyond the pages of the book to spend time diving 

into the creative choices made by J.K. Rowling herself. Students will spend 

time engaged in creative writing and crafty projects because “something 

very magical can happen when you read a good book.”

Has staying home got you feeling a little different or maybe a bit off? 

Are you bored, worried, or upset? In this course, students will learn to 

use mindful practices to help them through the ups and downs of their 

day. In these hangouts, students will chat with the instructors and peers 

in a relaxed environment while learning strategies including breathing 

techniques, mindful eating, mindful listening, yoga and movement, and 

gratitude practices to help regulate emotions, problem solve, and find their 

inner creativity.

*Note: Access to a printer for printing design sheets and logs  

is recommended.

This course is an in-home design lab experience that will encourage 

students to see recycled and upcycled materials and the creative 

opportunities hidden within. Students will explore building, engineering, 

and STEAM as they have to be creative, mathematical, and scientific while 

working within the design process and the scientific method. Students will 

participate in lab projects with the opportunity for open discourse, design 

theory, and panel-based idea-sharing.

NY SUMMER CAMP

AVENUES NY SUMMER CAMP     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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PSYCHOLOGICAL 

INTERIORS

6th to 8th Grade

2:00 p.m.-5:00 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Ali Miller

WHERE DID THAT 

EQUATION COME FROM?

9th to 11th Grade

2:00 p.m.-5:00 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Evan Glazer

THE (UN)REAL STORY: 

PRINCESS POCAHONTAS

9th to 11th Grade

10:00 a.m.-1:00 p.m. (BRT)

Language

English

Instructor

Tori Marroquin 

If the walls in your house could talk, what might they say? In this mixed-

media art course, students will create works of art based on the rooms in 

which they are currently living. They will learn about perspective drawing, 

the psychology of color, interior design, mood and narrative development, 

and symbolism and allegory. Students will gain exposure to a wide range of 

historical and contemporary artists who express their thoughts through the 

depiction of interior spaces.

Mathematics is filled with all kinds of equations. Did you ever wonder how 

certain mathematical formulas are derived? In this course, students will 

think of equations they already know, then explore them to verify how they 

are true. Students will study the Pythagorean Theorem, Quadratic Formula, 

the sum of the first million numbers, and more.

What can we actually know about the past? In this course, students will 

unravel truth and fiction as they explore the story of one of the world’s 

most famous historical women: Pocahontas. What kind of power did she 

have in her tribe? Did she really save John Smith’s life? Did she love him, 

and if so, why did she marry John Rolfe? What really happened when the 

Powhatans met the English? Students will explore these questions and 

more to understand one of the most mysterious and misunderstood “love 

triangles” in American history. 

NY SUMMER CAMP

AVENUES NY SUMMER CAMP     |VOLTAR PARA ÍNDICE
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In this course, based on the book of the same name, students learn about 

introverts, extroverts, and everyone in between by exploring what it means 

to be introverted, the qualities and wisdom introverts have to share, and 

how the “Extrovert Ideal” means introverts are often overlooked. Students 

will engage in journal writing, using the companion text to facilitate 

“learning more about yourself and your own mindset and temperament” 

and how to “take action to better empower yourself when communicating 

with family, friends, or colleagues.”

This course offers students the dedicated space for Highliner leadership, 

staff writers, and students who are interested in journalism and design to 

develop the skills and camaraderie necessary to publish print and digital 

media content. In the first week, students will develop publishable content 

as they study news media and cultural reporting and learn various narrative 

forms and styles. In the second week, students will study innovative print 

and digital media platforms as they develop the design of their own 

Highliner newsletter. website, and magazine platforms. The course will 

conclude with the team working collectively to publish their content, 

sharing it with the broader Avenues community.

When flash cards and dialogue practice are no longer enough, students can 

get their hands dirty reviewing the basics of getting started in the kitchen, 

then following a recipe in Chinese. Students learn new vocabulary and 

phrases while engaged in hands-on culinary adventures cooking a delicious 

Chinese meal. 

QUIET: THE POWER  

OF INTROVERTS IN  

A WORLD THAT CAN’T 

STOP TALKING

9th to 11th Grade

10:00 a.m.-1:00 p.m. (BRT)

Language

English

Instructors 

Michael Shorr 

THE HIGHLINER: 

PUBLISHING 101 

9th to 11th Grade

2:00 p.m.-5:00 p.m. (BRT)

Language

English

Instructors

Daniel Mendel

LEARNING CHINESE 

THROUGH CHINESE 

DISHES

9th to 11th Grade

10:00 a.m.-1:00 p.m. (BRT) 

Language

Chinese

Instructors

Ting Wang

NY SUMMER CAMP
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AVENUES SÃO PAULO

RUA PEDRO AVANCINE, 73

SÃO PAULO - SP, BRASIL

CEP 05679-160
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