
1AFTER SCHOOL 2020-21     |

PROGRAMA ONLINE 2020-2021

SPECIALTY CLASSES 

CURSOS DA AVENUES NEW YORK

APRENDIZADO DE UM NOVO IDIOMA

AULAS PARTICULARES DE MÚSICA

CURSOS PARA PAIS



2AFTER SCHOOL 2020-21     |

SEJAM BEM-VINDOS

Neste semestre, o After School será oferecido no formato 

online! E além de realizamos suas atividades favoritas em casa, 

incluímos os cursos mais populares da Avenues New York ao 

nosso catálogo. Agora, escolas americanas renomadas de teatro, 

comunicação e educação financeira também atenderão a Avenues 

São Paulo.

Assim, nossos estudantes terão a oportunidade de desenvolver 

uma variedade de projetos e participar de encontros 

internacionais ao longo do semestre, complementando sua 

agenda acadêmica. Uma verdadeira experiência global para os 

estudantes no conforto de suas casas.

Leia o catálogo para consultar as opções conforme faixa etária e 

interesse e ver como inscrever seu filho. Atualizaremos o catálogo 

mensalmente com novas atividades para nossos estudantes.

Esperamos ver vocês (virtualmente) em breve!

 

Equipe de Extensions
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INSCRIÇÃO NO AFTER SCHOOL ONLINE

Para inscrever seu filho, acesse o OPEN e clique em “Afterschool & Camp.us 

Registration” no menu “My Child”. Você receberá uma confirmação eletrônica 

após completar a inscrição. A equipe de Extensions enviará detalhes de cada 

curso após a conclusão desse processo.

*Irmãos e irmãs podem participar das aulas sem custo extra se utilizarem o 

mesmo dispositivo.

**Aulas particulares (música e idiomas) e cursos para pais têm um processo de 

inscrição separado. Se você estiver interessado nestes cursos, envie um e-mail 

para extensions-sp@avenues.org.

LISTA DE ESPERA E CURSOS CANCELADOS

As vagas são preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. Se a turma 

estiver cheia, inscreva-se na lista de espera e faremos o possível para abrir turmas 

adicionais para atender à demanda. 

Todas as aulas estão sujeitas a um número mínimo de inscrições e podem ser 

canceladas antes do primeiro dia caso não haja quórum. Se um curso no qual seu 

filho está inscrito for cancelado, você será informado por e-mail. 

CALENDÁRIO E HORÁRIOS

Neste semestre, todos os cursos serão oferecidos no período de 31 de agosto  

a 11 de dezembro de 2020. Não haverá aulas nos feriados e emendas. 

Confira o nosso quadro de horários do After School para ver os horários dos cursos. 

VALORES

Os valores estão disponíveis para cada curso no catálogo. 

CONTATO

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

INFORMAÇÕES GERAIS

VOLTAR PARA ÍNDICE

http://mailto:extensions-sp@avenues.org
http://mailto:extensions-sp@avenues.org
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PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS

PROCEDIMENTOS

Os cursos do After School serão oferecidos em salas online, por meio do Zoom. 

Para maior segurança e comodidade, alunos devem participar das aulas com os 

dispositivos enviados pela escola. Se precisarem usar outro dispositivo, renomeie 

o usuário com o nome e sobrenome do aluno.

Todas as aulas serão acompanhadas pela equipe da Avenues. 

FORMA DE PAGAMENTO

As informações para pagamento serão enviadas por e-mail pelo departamento 

financeiro da Avenues. A data de vencimento será todo dia 15. Se o pagamento 

não for feito até a data de vencimento, seu filho não poderá participar das aulas 

do After School no mês seguinte. 

Irmãos e irmãs podem participar das aulas sem custo extra se utilizarem  

o mesmo dispositivo. 

AULAS EXPERIMENTAIS

As aulas experimentais acontecem na primeira semana do mês. É necessário 

agendá-las por email (extensions-sp@avenues.org).

REPOSIÇÃO DE AULAS

Se uma criança faltar a uma aula devido a problemas de saúde ou por conflito de 

horário, não podemos repor a aula.

Se uma aula for cancelada devido à ausência do professor, estenderemos o período 

de aulas do curso para compensar a aula perdida.

CANCELAMENTOS

Cancelamentos devem ser oficializados pelo e-mail extensions-sp@avenues.org 

até o dia 4 de cada mês.

Cancelamentos feitos após esta data serão processados apenas no mês seguinte 

e o mês vigente será cobrado integralmente.

VOLTAR PARA ÍNDICE

http://mailto:extensions-sp@avenues.org
http://mailto:extensions-sp@avenues.org
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HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h00
Ballet

Capoeira
Yoga com música Pastry Program

Oficina de  
Mini-Atores

Nursery

Pre-Kindergarten

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h00
Ballet

 Capoeira

Yoga com música

Little Chefs
Pastry Program Adventure Series

Oficina de  
Mini-Atores

Marcenaria

Kindergarten

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h00 Yoga com música
Futebol

Little Chefs
Ballet Adventure Series

Oficina de  
Mini-Atores

Marcenaria

15h10 Mad Science Capoeira Circo

Grade 1

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h10 Mad Science
Aprendendo 

Mandarim
Capoeira

Aprendendo 
Mandarim

Circo

15h45 Yoga com música
Mini Musical 

Series

16h00 Futebol Little Chefs
Ballet

Young Diplomats
Marcenaria

PROGRAMAÇÃO

Clique nos cursos para visualizar suas descrições

VOLTAR PARA ÍNDICE
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Grade 4

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h10
Espanhol 

Yoga for Teens
Vida de Artista Espanhol Futebol

16h00

Aspiring 
Fashionistas

That’s Hilarious

Sapateado 

Entrepreneurs 
Club

Astrônomos 
Mirins

Aprendendo 
Mandarim II

Musical  
Theater Lab

Hip Hop

Aprendendo 
Mandarim II

17h00 Taekwondo
Aprendendo 
Mandarim I

Basquete
Aprendendo 
Mandarim I

Grade 3

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h10
Espanhol

 
Yoga for Teens

Circo

Aprendendo 
Mandarim

Espanhol

Aprendendo 
Mandarim

Desenho, recorte  
e colagem

16h00
Aspiring 

Fashionistas

Futebol
 

Sapateado

Basquete 

Young Diplomats

Musical  
Theater Lab

Hip Hop

PROGRAMAÇÃO

Grade 2

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h10 Mad Science

Circo

Aprendendo 
Mandarim

Capoeira

Aprendendo 
Mandarim

Desenho, recorte  
e colagem

15h45 Yoga com música
Mini Musical 

Series

16h00 Little Chefs
Ballet 

Young Diplomats
Futebol Marcenaria

Clique nos cursos para visualizar suas descrições

VOLTAR PARA ÍNDICE
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Grades 7 - 12

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

16h00
Espanhol 

Yoga for Teens

Hip Hop 

Aprendendo 
Mandarim I

Espanhol

Sapateado 

Aprendendo 
Mandarim II

17h00 Taekwondo Broadway Show

Stock Market 
Club  

(only grades 7-9)

Taekwondo

PROGRAMAÇÃO

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

15h10
Espanhol 

Yoga for Teens
Vida de Artista Espanhol Futebol

16h00

Aspiring 
Fashionistas

That’s Hilarious

Sapateado

Entrepreneurs 
Club

Astrônomos 
Mirins 

Aprendendo 
Mandarim II

Hip Hop
Aprendendo 
Mandarim II

17h00 Taekwondo
Aprendendo 
Mandarim I

Basquete
Aprendendo 
Mandarim I

Grade 5

Grade 6

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

16h00

Aspiring 
Fashionistas

Espanhol 

Yoga for Teens

Sapateado 

Entrepreneurs 
Club

Espanhol 

Aprendendo 
Mandarim II

Hip Hop
Aprendendo 
Mandarim II

17h00 Taekwondo
Aprendendo 
Mandarim I

Broadway Show

Astrônomos 
Mirins

Stock Market 
Club

Aprendendo 
Mandarim I

Clique nos cursos para visualizar suas descrições

VOLTAR PARA ÍNDICE
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Pais

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

9h00 AeroJazz AeroJazz Ballet Fitness

10h30 Basic English
English 

Conversation

PROGRAMAÇÃO

Clique nos cursos para visualizar suas descrições

VOLTAR PARA ÍNDICE
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O curso Astrônomos Mirins tem como objetivo estimular o interesse 

pelo universo por meio de exposições conectadas a simuladores online 

e oficinas de STEM relacionadas a temas astronômicos variados, como 

técnicas de observação e reconhecimento do céu, nosso lugar no 

universo, sistema solar, noções básicas de cosmologia e exoplanetas.

Biografia da instrutora

Michele Rascalha possui graduação em Biologia com extensão em 

Astronomia e Astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

e mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências pela UFABC. 

Há quase duas décadas dedica-se ao ensino de Ciências, Astronomia 

e Astrobiologia para crianças e adolescentes,  e também é diretora de 

Tecnologia Educacional. 

O balé desenvolve equilíbrio, flexibilidade, ritmo e coordenação 

motora, além da criatividade e autoconfiança. As técnicas clássicas são 

apresentadas de maneira gradual, com o objetivo de despertar o gosto 

pela dança. O Ballet Paula Castro é o único representante da Escola 

Nacional de Ballet de Cuba no Brasil e de seu método de ensino.

Biografia da instrutora

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).

ASTRÔNOMOS MIRINS

Grades 4 + 5

Quartas às 16h

Grades 6

Quartas às 17h

Idioma

Português

Instrutora 

Michele Rascalha

Custo mensal 

R$ 290

BALLET

Nursery + Pre-K

Segundas às 15h

Kindergarten

Quartas às 15h

Grades 1 + 2

Quartas às 16h

Idioma

Inglês

Instrutora

Gabriela Baraldi Passy 

(Ballet Paula Castro)

Custo mensal 

R$ 390

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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Este curso permite que as crianças aprendam habilidades técnicas 

específicas de forma divertida. Os alunos precisam apenas de um pouco 

de espaço e uma bola!

Biografia do instrutor

Carlos Henrique é Educador Físico formado e com pós-graduação em 

Treinamento Desportivo pela FMU. É Head Coach da equipe JV Boys de 

Basquete da Avenues e é responsável pela parte metodológica da NBA 

Basketball School. 

Você já quis fazer parte de um musical? Neste curso as crianças 

aprenderão a atuar, cantar e dançar enquanto se divertem!

Biografia da instrutora

Isabella Tilli é Bacharel em Artes Cênicas pela Escola Superior de Artes Célia 

Helena e atriz na companhia de teatro BenvindaCia. Tem treinamento em 

canto coral e canto solo, ballet, sapateado, jazz contemporâneo e musical 

pelas escolas americanas Broadway Dance Center e Infuse Dance Studio.

BASQUETE

Grade 3

Quartas às 16h

Grade 4 + 5

Quartas às 17h

Idioma

Português

Instructor

Carlos Henrique Fernandez 

Barbosa

Custo mensal 

R$ 220

BROADWAY SHOW

Grades 6 - 12

Quartas às 17h

Idioma

Inglês

Instrutora

Isabella Tilli

(Ballet Paula Castro)

Custo mensal 

R$ 390

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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Mistura de dança, luta e jogo, a capoeira tem sua origem na África. Neste 

curso, estudantes aprendem coreografias e gingadas de perna e braços  

ao som ritmado do berimbau.

Biografia do instrutor

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. 

O circo não é apenas uma arte performática; também é uma atividade 

física divertida que envolve elementos de ginástica e acrobacia. Neste 

curso, as crianças desenvolvem força, flexibilidade, equilíbrio e controle 

corporal com equipamentos simples que você já tem em casa. Com muitas 

oportunidades de expressão física e artística, as aulas trabalharão a 

imaginação e criarão confiança. 

Biografia das instrutoras

Victoria Cabral é fundadora e diretora da Arte Movimento e professora 

de circo e dança desde 2011. Possui licenciatura em Dança e Movimento 

pela Universidade Anhembi Morumbi e especialização em Aprendizagem 

Motora pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 

Paulo.

Raiza Lima é bacharel em Educação Física pela FMU e pós-graduanda  

em Práticas Holísticas. Atua como professora de circo desde 2016.

CAPOEIRA 

Nursery + Pre-K 

Segundas às 15h10

Kindergarten - Grade 2

Quartas às 15h10

Idioma

Português

Instrutor

Mestre Eduardo Areias 

Custo mensal 

R$ 290

CIRCO

Kindergarten + Grade 1

Quintas às 15h10

Grades 2 - 3

Terças às 15h10

Idioma

Português

Instrutoras

Victoria Cabral e Raiza Lima

Custo mensal 

R$ 290

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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Neste curso, estudantes exploram diversas técnicas de desenho de forma 

lúdica e divertida. Utilizando diferentes suportes e materiais do nosso 

cotidiano, cada aula apresentará uma nova forma de aprender a desenhar 

de maneira simples e descomplicada. Estudantes exploram efeitos, 

composições e variações, promovendo um caminho de descobertas no 

processo artístico.

Biografia da instrutora

Letícia Carvalho Barrionuevo é 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.

Este curso permite que crianças aprendam habilidades técnicas de  

forma lúdica. Alunos precisam apenas de um pouco de espaço e uma  

bola para participar!

Biografia do instrutor

Fábio Santos é formado em Educação física e está cursando Pós-Graduação 

em Biomecânica. Ele é professor de futsal, natação, vôlei e educação física 

para crianças.

DESENHO, RECORTE  

E COLAGEM PARA  

SE DIVERTIR EM CASA

Grades 2 + 3

Quintas às 15h10

Idioma

Português

Instrutora

Leticia Carvalho Barrionuevo

Custo mensal 

R$ 290

FUTEBOL

Kindergarten

Terças às 15h

Grade 1

Segundas às 16h

Grade 2

Quintas às 16h

Grade 3

Terças às 16h

Grades 4 + 5

Quintas às 15h10

Idioma

Português

Instrutor

Fábio Santos 

Custo mensal 

R$ 220

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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Estilo de dança urbana que nasceu em meados dos anos 70 e 80 ao som 

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

em todo o mundo. Com influências das danças africanas e latinas, hoje em 

dia tem suas próprias características que serão exploradas neste curso.

Biografia do instrutor

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

Complex Los Angeles. Ator e cantor em“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 pelo 

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.

Este curso prático permite que crianças descubram a culinária e 

aprimorem seus sentidos. Também estimula o trabalho em equipe  

e desenvolve valores e habilidades como criatividade, organização, 

higiene e disciplina.

Biografia das instrutoras

Julia Brandão é formada em Psicologia e Pedagogia. Trabalhou por muitos 

anos em escolas internacionais e é arte educadora e professora de inglês 

desde 2017.

Amanda Fernandes Trabulsi concluiu o curso de gastronomia pelo Senac 

em 2013. Faz faculdade de Nutrição e dá aulas de culinária para crianças 

desde 2018.

HIP HOP DANCE 

Grades 3 - 6

Quintas às 16h

Grades 7 - 12

Terças às 16h

Idioma

Inglês e português

Instrutor

Thiago Vianna

(Ballet Paula Castro)

Custo mensal 

R$ 390

LITTLE CHEFS

Pre-K + Kindergarten

Terças às 15h

Grades 1 + 2

Terças às 16h

Idioma

Inglês

Instrutoras

Julia Brandão 

Amanda Fernandes Trabulsi

(Quintal 7 Cores)

Custo mensal 

R$ 390

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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MAD SCIENCE

Kindergarten

Segundas às 15h10

Grades 1 + 2

Segundas às 15h10

Idioma

Inglês

Instrutor

Tiago Prates

Custo mensal 

R$ 290

MARCENARIA

Pre-K + Kindergarten

Sextas às 15h

Grades 1 + 2

Sextas às 16h

Idioma

Português

Instrutores

Ana Takenaka 

Olga Gouveia  

Sérgio Barrera

(Quintal 7 Cores)

Custo mensal 

R$ 490 (materiais inclusos)

As atividades incluem a construção de foguetes, ímãs, polímeros,  

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

incentivadas a explorar a ciência e a construir seus próprios modelos  

de foguetes, periscópios e mais!

Biografia do instrutor

Tiago Prates é formado em Teatro Musical e trabalhou para a O2 Filmes 

como assistente de casting. Atualmente é coordenador, coach e instrutor  

do departamento extracurricular da Mad Science Brasil.

Este curso mergulha na forma como os objetos são construídos e encoraja 

os alunos a criar, e não  apenas a consumir. As atividades são conduzidas 

por profissionais experientes e formados.

Biografia dos instrutores

Ana Takenaka é artista visual e educadora. Desenvolve projetos visando 

estimular a ludicidade e autonomia das crianças por meio de de práticas 

artísticas como a marcenaria e gravura.

Olga Gouveia é artista visual e pedagoga. Atualmente, dedica-se ao 

desenvolvimento de projetos com foco no ensino de artes para crianças. 

Sérgio Barrero é arquiteto de formação. Trabalha há vários anos com  

o ensino  de marcenaria, cerâmica e joalheria para adultos e crianças.

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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OFICINA DE MINI-ATORES 

Nursery

Quintas às 15h

Pre-K + Kindergarten

Sextas às 15h

Idioma

Português

Instrutor

Laercio Motta

(Quintal 7 Cores)

Custo mensal 

R$ 390

VIDA DE ARTISTA

Grades 4 + 5 

Terças às 15h10

Idioma

Português

Instrutor

Adriano Martins Franchini 

Custo mensal 

R$ 290

A imaginação das crianças vira à tona ao inventar histórias, montar peças, 

além de desenvolver cenários e amizades. Neste curso, crianças aprendem 

músicas e danças de filmes e peças favoritas para navegar por todos os 

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

apenas vontade de se divertir!

Biografia do instrutor

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. 

Como será o cotidiano de um artista? Estudantes explorarão diversos 

materiais e técnicas de maneira lúdica e descontraída. Eles vão desenhar, 

pintar, construir esculturas e objetos variados com um olhar investigativo, 

promovendo o fazer artístico por meio da criatividade e descoberta.

Biografia do instrutor

Adriano Martins Franchini é formado em Arquitetura e atualmente é  

um dos artistas que compõem o time de arte-educadores da OMA Galeria.

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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PASTRY PROGRAM

Nursery + Pre-K 

Quartas as 15h

Idioma

Inglês

Instrutoras

Naomy Stankevicius 

Marcella Moleti

(Centros Etievan)

Custo mensal 

R$ 390

TAEKWONDO

Grades 4 - 6 

Segundas às 17h

Grades 7 - 12 

Terças e/ou quintas às 17h

Idioma

Português 

Instrutor

David Kerr

Custo mensal 

1x por semana: R$ 250

2x por semana: R$ 390

A confeitaria nos mostra o quão delicioso é experimentar, errar, imaginar, 

provar e até limpar! Neste curso, as crianças adquirem conhecimento básico 

desta tradicional arte e a dedicação de um verdadeiro mestre confeiteiro!

Biografia das instrutoras

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

com bacharelado em Língua Portuguesa. Ela decidiu aprender sobre 

confeitaria e abrir seu próprio negócio, a Farinha Biscoiteria. Hoje 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.

O taekwondo é uma arte marcial milenar coreana que tem como  

princípio básico o equilíbrio físico e mental. Entre os inúmeros  

benefícios estão o desenvolvimento da força muscular, do equilíbrio  

e da flexibilidade. Os alunos terão a oportunidade de treinar com David 

Kerr, tetracampeão mundial.

Biografia do instrutor

David Kerr é faixa preta e tetracampeão mundial de Taekwondo. Ministrou 

seminários na Europa, EUA e Canadá. Possui Mestrado em Educação Física  

e Psicologia da Atividade Física.

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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SAPATEADO

Grades 3 - 6 

Terças às 16h

Grades 7 - 12 

Quintas  às 16h

Idioma

Inglês e português 

Instrutor

Fabio Brasile

(Ballet Paula Castro)

Custo mensal 

R$ 390

YOGA COM MÚSICA

Nursery + Pre-K 

Terças às 15h

Kindergarten 

Segundas às 15h

Grade 1 

Terças às 15h45

Grade 2 

Segundas às 15h45

Idioma

Português 

Instrutora

Flávia Maia

Custo mensal 

R$ 350

O sapateado é uma dança que se centra no movimento, na execução e 

criação de ritmos. As aulas proporcionam uma atividade aeróbica que 

em que música e ritmo transformam os pés em instrumentos musicais. 

O sapateado ativa a circulação sanguínea, aumenta a resistência física, 

desenvolve a coordenação motora e melhora da musicalidade e o ritmo, 

além de ser muito divertido!

Biografia do instrutor

Fabio Brasile é ator, dançarino de sapateado e dançarino graduado pela 

Etec de Artes e pela Escola de Atores Wolf Maya. Ele já se apresentou em 

vários workshops e festivais, como o Brasil International Tap Festival, Tap in 

Rio, FloripaTap e Sampatapz. Fabio já trabalhou junto de grandes nomes da 

cena nacional e internacional de sapateado como Steven Harper, Adriana 

Salomão, Felipe Galganni, Chris Matallo, Jason Samuel Smith, Jeff Calhoun, 

entre outros. Também participou de várias montagens musicais como 

“The Little Mermaid - The Musical”, “Os Aventureiros no Reino Congelado”, 

“Mary Poppins”, “Cinderella”, “Mamma Mia”, “Newsies Work Session”. Fabio 

trabalhou com Wolf Maya, Nathalia Timberg, André Dias, Tania Khalil,  

e outros nomes importantes do teatro brasileiro. Atualmente, é membro  

do grupo de sapateado Grupo TAPZ.

Esta aula promove contato lúdico com o mundo do yoga por meio 

de músicas originais que contam histórias ou guiam sequências de 

movimentos. Combinando atividades musicais divertidas e noções de 

autoconhecimento e consciência corporal, crianças brincarão imitando 

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

e gentileza.

Biografia da instrutora

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 com adultos e crianças.

SPECIALTY CLASSES
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YOGA FOR TEENS

Grades 3 - 5

Segundas às 15h10

Grades 6 - 12

Segundas às 16h

Idioma

Inglês

Instrutora

Daniele Bertolo 

Custo mensal 

R$ 350

Alunos praticarão exercícios respiratórios, poses de yoga, visualizações  

e atividades de relaxamento. 

Biografia da instrutora

Daniela ensina yoga desde 2014, após um período sabático na Índia.  

Ela estudou yoga no Sivananda Yoga Vedanta Center e formou-se como 

terapeuta ayurvédica na Sudarsanam Academy for Ayurveda and Yoga. 

Antes disso, atuou como Fisioterapeuta formada pela Universidade Federal 

de São Paulo, com especialização em Neurologia e Gerontologia pela 

Universidade de São Paulo. Recentemente, Daniela inaugurou um retiro  

na Floresta da Mantiqueira, que lhe ensina muito sobre viver devagar  

e respeitar o fluxo natural da vida!

SPECIALTY CLASSES

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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YOUNG DIPLOMATS

Grades 1 - 3

Quartas às 16h

Idioma

Inglês

Custo mensal 

R$ 790

ENTREPRENEURS CLUB

Grades 4 - 6

Terças às 16h

Idioma

Inglês 

Custo mensal 

R$ 790

CURSOS DE AFTER SCHOOL DA AVENUES NEW YORK

Esta divertida aula ajuda os alunos a desenvolver uma mentalidade global. 

Eles exploram diferenças culturais entre países (idiomas, roupas, tradições), 

participam de  jogos de geografia e aprendem sobre locais famosos. Brincar 

com dinheiro estrangeiro os ajuda a entender as moedas mundiais e o 

comércio. Alunos melhoram habilidades de oratória e apresentação em 

um ambiente seguro. Desempenham o papel de diplomatas e exploram 

soluções para problemas globais, como fome, pobreza e poluição.

Junte-se a outros alunos intrépidos e aprenda o que é preciso para criar 

seu próprio negócio. Alunos desenvolvem autoconfiança e habilidades 

de negócios em estratégia, marketing e finanças. Eles escolhem uma 

ideia de negócio, aprendem a fazer um plano de negócios e apresentam 

seu argumento de venda no último dia. Alunos criam um site real e  seus 

próprios cartões de visita!

SPARK BUSINESS ACADEMY

Além de promover a educação financeira, a missão da SPARK é capacitar estudantes, millenials 

e jovens profissionais com as ferramentas para tomar decisões e se tornarem cidadãos globais 

responsáveis. Alfabetização financeira é uma habilidade essencial do século 21 que dará aos alunos 

uma vantagem na vida. Veja abaixo os cursos oferecidos pela Spark Business Academy.

VOLTAR PARA ÍNDICE   |   VER PROGRAMAÇÃO 
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CURSOS DE AFTER SCHOOL DA AVENUES NEW YORK

STOCK MARKET CLUB

Grades 6 - 9

Quintas às 17h

Idioma

Inglês

Custo mensal 

R$ 790

ASPIRING FASHIONISTAS! 

Grades 3 - 6

Segundas às 16h

Idioma

Inglês 

Custo mensal 

R$ 790

Alunos se reúnem semanalmente para explorar o mundo dos investimentos 

e construir um portfólio de $ 100.000 que acompanharão ao longo do 

tempo. Aprendem conceitos a nível superior (diversificação, valor de 

mercado, taxas de juros, fundos mútuos, opções, etc.) que os ajudarão a 

investir cedo e analisar eventos e tendências do mercado. Esta experiência 

inovadora os capacita com ferramentas e a mentalidade para tomar futuras 

decisões de investimento com confiança e comprar na baixa e vender na 

alta! Uma base sólida para futuros investidores de sucesso!

Neste programa “glam” online, alunos adquirem conhecimento da  

indústria da moda e desenvolvem habilidades em design, marketing, 

jornalismo de moda e branding. Os alunos exploram marcas populares, 

analisam tendências da indústria (por exemplo, athleisure), projetam várias 

peça de roupas, definem suas próprias marcas, exploram carreiras na moda  

e muito mais!

ADVENTURE SERIES

Pre-K + Kindergarten

Quintas às 15h

Idioma

Inglês

Custo mensal 

R$ 790

CHILD’S PLAY NY

A Child’s Play NY oferece aos mais jovens atores aulas de teatro que estimulam a expressão criativa, 

confiança e colaboração. As aulas da Child’s Play NY são ministradas por atores profissionais que 

ajudam os alunos a explorar a energia do teatro e do faz de conta. Por meio da improvisação, 

canções e movimentos criativos, as crianças desenvolvem desde cedo habilidades de alfabetização, 

empatia, resolução de problemas e uma maior compreensão do mundo em que vivem. A Child’s 

Play NY é aclamada pela Time Out Kids como a melhor aula de teatro em Nova York e fornece 

desenvolvimento após as aulas para crianças em Manhattan e no Brooklyn. Veja abaixo os cursos 

oferecidos pela Child’s Play NY.

As crianças expandirão a imaginação ao mergulhar em viagens mágicas, 

embarcar em aventuras no oceano, encenar contos de fadas, improvisar 

personagens animais e muito mais! Usando seus corpos, vozes e mentes, 

os alunos reinterpretam a literatura infantil clássica e contemporânea e 

criam suas próprias aventuras. Conexões são feitas com a literatura e o 

mundo ao seu redor. Por meio da inspiração e teatro, elas desfrutam de  

um semestre repleto de criatividade!
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MINI MUSICAL SERIES

Grades 1 + 2

Quintas às 15h45

Idioma

Inglês 

Custo mensal 

R$ 790

MUSICAL THEATER LAB

Grades 3 + 4

Quintas às 16h

Idioma

Inglês

Custo mensal 

R$ 790

THAT’S HILARIOUS

Grades 4 + 5

Segundas às 16h

Idioma

Inglês

Custo mensal 

R$ 790

CURSOS DE AFTER SCHOOL DA AVENUES NEW YORK

Autoexpressão e arte são o foco do curso Mini Musical. Crianças utilizam 

tramas de musicais populares como pano de fundo para suas próprias  

mini-peças. Por meio da improvisação e do movimento criativo, eles 

flexionam seus músculos imaginativos. Depois, adicionamos técnicas 

teatrais: alunos aprendem sobre fundamentos do aquecimento vocal, 

desenvolvimento de personagens, canto e coreografia com professores 

especialistas. No final, será realizado em uma “montagem de filme” para 

amigos e familiares. Os alunos podem mostrar suas habilidades como jovens 

contadores de histórias, cantores e dançarinos! Os alunos trabalham em 

uma variedade de conteúdos ao longo do semestre, incluindo Frozen, Lion 

King e Little Mermaid.

Aprenda como ser uma ameaça tripla nesta aula dinâmica para artistas 

iniciantes com a Child’s Play NY. Os alunos se concentram em canções, 

danças e personagens dos musicais infantis mais celebrados da Broadway. 

Eles trabalham ao lado de artistas profissionais com anos de experiência, 

levando sua paixão às crianças. O curso culmina em uma mostra de filmes 

de cenas e canções.

As crianças encontram seu lado engraçado nesta forma criativa de técnica 

de teatro. As cenas são cuidadosamente escolhidas para cada jovem ator 

a partir de peças clássicas e contemporâneas. De pura tolice à sagacidade 

sofisticada, as crianças se divertirão transformando seu senso de humor  

em arte. Seu trabalho será apresentado em um showcase final de filmes.
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APRENDIZADO DE UM NOVO IDIOMA

Aulas dinâmicas para desenvolver ou aprimorar habilidades no idioma para 

alunos dos Grades 1-12. Matrícula no OPEN.

Nossos parceiros

(Mandarim)

A Escola São Confúcio oferece cursos comunicativos, divertidos e 

dinâmicos. Seus professores possuem vasta experiência no ensino de 

mandarim para crianças e adultos no Brasil. Língua e cultura se unem nas 

aulas e os alunos se tornam verdadeiros cidadãos globais.

(Espanhol)

A Troika é uma consultoria em idiomas que proporciona ensino de línguas 

customizado e de qualidade, forma professores e produz conteúdo 

educacional inovador para mudar o mundo.

Aulas de 30 minutos para alunos do Pre-Kindergarten e Kindergarten. 

Nenhum conhecimento prévio do idioma é exigido. Para se inscrever 

em aulas particulares ou agendar uma aula experimental, escreva para 

extensions-sp@avenues.org.

Nosso parceiro

A Escola São Confúcio oferece cursos comunicativos, divertidos e 

dinâmicos. Seus professores possuem vasta experiência no ensino de 

mandarim para crianças e adultos no Brasil. Língua e cultura se unem nas 

aulas e os alunos se tornam verdadeiros cidadãos globais.

ESPANHOL E MANDARIM 

(AULAS EM GRUPO)

Custo mensal 

Mandarim para Grade 1-6 

R$ 590 (2x por semana)

Mandarim para Grade 7-12 

R$ 390 (1x por semana)

Espanhol para Grade 3-12 

R$ 590 (2x por semana)

MANDARIM  

(AULAS PARTICULARES)

Custo por aula 

R$ 120
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AULAS PARTICULARES DE MÚSICA PARA ALUNOS E PAIS 

Você pode aprender a cantar e tocar diversos instrumentos com 

professores particulares de música.

Aulas para estudantes e pais. Para se inscrever em aulas particulares, 

entre em contato com extensions-sp@avenues.org.

Nosso parceiro

Nosso parceiro Opus Music School é especialista em aulas particulares de 

uma grande variedade de instrumentos musicais, como trompete, saxofone, 

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

AULAS PARTICULARES  

DE MÚSICA PARA ALUNOS  

E PAIS

Custo mensal* 

Aulas de 30 minutos 

R$ 385 mensais

Aulas de 45 minutos 

R$ 525 mensais

Aulas de 60 minutos 

R$ 650 mensais  

* Com reposição dos feriados
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AERO JAZZ

Segundas e quartas às 9h

Custo mensal

R$ 290 (1x por semana)

R$ 490 (2x por semana)

BALLET BLEND

Sextas às 9h

Custo mensal 

R$ 290 (1x por semana)

AULA PARTICULAR  

DE INGLÊS

Custo por aula  

R$ 275

AULAS DE INGLÊS  

EM GRUPO

Segundas ou quartas  

às 10h30

Custo mensal 

R$ 798

O Aero Jazz é uma atividade divertida e dinâmica. Desenvolve resistência 

cardiovascular, agilidade e flexibilidade. 

Nosso parceiro

Ballet Paula Castro é uma tradicional e inovadora escola de dança com mais 

de 40 anos no mercado. Desde 1994, é representante oficial da Escuela 

Nacional de Ballet de la República de Cuba (ENBC) no Brasil. O Ballet Paula 

Castro foi fundado pela bailarina, educadora física e psicóloga Paula Castro.

Mistura de pilates e balé. Essa aula de alta intensidade desenvolve força, 

flexibilidade e condicionamento, além de queimar calorias. 

Nosso parceiro

Ballet Paula Castro é uma tradicional e inovadora escola de dança com mais 

de 40 anos no mercado. Desde 1994, é representante oficial da Escuela 

Nacional de Ballet de la República de Cuba (ENBC) no Brasil. O Ballet Paula 

Castro foi fundado pela bailarina, educadora física e psicóloga Paula Castro.

Para qualquer nível de proficiência e personalizada para suas necessidades. 

Aulas de 45 minutos no Zoom.

Nosso parceiro

A Troika é uma consultoria em idiomas que proporciona ensino de línguas 

customizado e de qualidade, forma professores e produz conteúdo 

educacional inovador para mudar o mundo.

Aulas dinâmicas para melhorar e desenvolver suas habilidades no idioma 

para pais da Avenues. Aulas semanais de 90 minutos no Zoom.

Nosso parceiro

A Troika é uma consultoria em idiomas que proporciona ensino de línguas 

customizado e de qualidade, forma professores e produz conteúdo 

educacional inovador para mudar o mundo.

CURSOS PARA PAIS

Entre em contato com a equipe de Extensions em extensions-sp@avenues.org para se inscrever  

ou agendar uma conversa e aula experimental com um de nossos professores.
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AVENUES SÃO PAULO

RUA PEDRO AVANCINE, 73

SÃO PAULO - SP, BRASIL

CEP 05679-160

E EXTENSIONS-SP@AVENUES.ORG

WWW.AVENUES.ORG/SP


