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BEM-VINDOS
O programa de After School da Avenues tem por objetivo proporcionar educação
de alta qualidade nos contextos além da sala de aula para estudantes de todos
os níveis escolares. O currículo considera a idade e o nível de desenvolvimento
de cada criança, assim como as necessidades individuais, os interesses e a
cultura. Os professores e a equipe do After School criam um ambiente seguro,
estimulante e propício ao desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico
de cada estudante. As crianças são estimuladas a explorar o mundo à sua volta
e seus interesses, ao mesmo tempo em que cultivam o crescimento acadêmico e
interpessoal por meio de atividades práticas, divertidas e envolventes.
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INFORMAÇÕES GERAIS

O AFTER SCHOOL abrange todos os programas listados abaixo que são oferecidos para os alunos
da Avenues, de segunda à sexta-feira, a partir do horário de saída da escola até as 17h30. Todos os
programas listados abaixo são parte do After School.

SPECIALTY CLASSES estão disponíveis para todos estudantes da Avenues São
Paulo após o horário regular de aulas. As atividades são oferecidas de segunda
à sexta-feira, uma ou duas vezes por semana, e abrangem diversas áreas, como
dança, arte e esportes. Os custos variam de acordo com o tipo de aula.

PLAYLAB é um programa de período estendido, disponível para estudantes do
Nursery ao Grade 5, que inclui atividades de artes, culinária, leitura de histórias,
jogos em grupo e brincadeiras ao ar livre. O PlayLab é oferecido de segunda à
sexta-feira, a partir do horário de saída da escola até as 17h20, com flexibilidade de
frequência: de um a cinco dias por semana, de acordo com a necessidade de cada
família.

AULAS PARTICULARES DE MÚSICA estão disponíveis para alunos do Pre-K até
Grade 12. A Avenues, em parceria com a Opus Music School, oferece aulas de
trompete, saxofone, violino, violão, flauta, clarinete, piano, bateria e voz.
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CALENDÁRIO AFTER SCHOOL

Os cursos serão oferecidos no período de 19 de agosto de 2019 a 05 de junho de 2020. Não haverá aulas
dos cursos do After School no período de férias e feriados.

Quinta, 8 de agosto

Início do PlayLab para Grades 2 - 5

Segunda, 12 de agosto

Início do PlayLab para K - Grade 1

Terça, 13 de agosto

Início do PlayLab para Nursery e Pre-Kindergarten

Segunda, 19 de agosto

Início das Specialty Classes (cursos) e Aulas Particulares de Música

Quinta, 19 dezembro

Último dia do PlayLab, Specialty Classes (cursos) e Aulas Particulares de
Música

Quarta, 29 de janeiro

Retorno do PlayLab

Segunda, 3 de fevereiro

Retorno das Specialty Classes (cursos) e Aulas Particulares de Música

Sexta, 5 de junho

Último dia das Specialty Classes (cursos) e Aulas Particulares de Mvúsica

Quarta, 10 de junho

Último dia do PlayLab
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SPECIALTY CLASSES DE A - Z

ARTISTS’ HUB
K - Grade 5
Instrutor: Grão do Centro
da Terra
Custo Mensal: R$650

As aulas trazem atividades que abordam diversas linguagens artísticas
- Teatro, Música, Artes Visuais e Dança - de forma lúdica e autoral.
Cada aluno exercita suas próprias pesquisas individuais e participa de
vivências coletivas, coerentes com sua faixa etária, que proporcionam o
desenvolvimento do olhar e da escuta de si e do outro. Os professores
percebem os interesses individuais e do grupo e propõem caminhos de
investigação. Eles apresentam técnicas e referências de acordo com o
processo desenvolvido e constroem o currículo a partir dos desejos e da
trajetória do grupo, que está em constante transformação.

BALLET
Pre-K - Grade 5
Instrutor: Ballet Paula
Castro
Custo Mensal: R$600
*curso ministrado 2x por semana

O balé desenvolve equilíbrio, alongamento, ritmo e coordenação motora.
As aulas também contribuem para o aumento da criatividade, desinibição
e autoconfiança. O aprimoramento das técnicas clássicas acontece de
maneira gradual, com o objetivo de despertar o gosto pela dança. O Ballet
Paula Castro é representante exclusivo da Escola Nacional de Ballet de
Cuba no Brasil e de seu método de ensino.

BASKETBALL
Grades 2 - 5
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

O basquete possui diversos elementos como mudança de trajetórias, fintas,
dribles e arremessos, que permitem o aprimoramento da coordenação
motora, da tomada de decisões e da concentração. As aulas são lúdicas,
dinâmicas e promovem a sociabilidade e o espírito de equipe.

BRAZILIAN JIU JITSU
Pre-K; Grades 3 - 11
Instrutor: Companhia
Paulista de Jiu Jitsu
Custo Mensal: R$450
*curso ministrado 2x por semana

Sob a tutela do mestre Eduardo Leitão e com mais de 30 anos de tradição,
a Companhia Paulista de Jiu Jitsu, em parceria com a Avenues, tem como
missão combater o bullying e desenvolver nos praticantes o respeito pela
hierarquia e pelas pessoas ao nosso redor. Considerada como a mais antiga
das artes marciais, a prática do Jiu Jitsu traz inúmeros benefícios, como
o desenvolvimento da autoconfiança e do autocontrole, o aprimoramento
do condicionamento físico e o aprendizado de técnicas de defesa pessoal.

CAPOEIRA
Nursery - Grade 11
Instrutor: Eduardo Areias
Custo Mensal: R$350

Mistura de dança, luta e jogo, a capoeira tem sua origem na África. Auxilia
o desenvolvimento motor e o equilíbrio, aumenta o campo visual, além de
estimular a criatividade e a autoconfiança. Ao som ritmado e bem marcado
do berimbau, caxixi, pandeiro e reco-reco, os alunos ensaiam coreografias
sincronizadas, gingadas de pernas, braços, mãos, pés, cabeça e ombros.

CHESS
K - Grade 2
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

Um
dos
jogos mais populares do mundo, o xadrez estimula o
desenvolvimento de
habilidades cognitivas como: concentração,
planejamento, memória, paciência, raciocínio analítico e lógicomatemático. As aulas visam o aprendizado das regras, a movimentação
no tabuleiro e a competição saudável. Por mesclar diferentes idades,
promove a socialização entre as crianças.
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CHILDREN’S ACTING
ACADEMY (JOGOS
TEATRAIS)
Pre-K - Grade 5
Instrutor: Quintal 7 Cores
Custo Mensal: R$550

Estimulamos a imaginação das crianças ao inventar histórias, criar figurinos
e montar peças, além de desenvolver diversos cenários. O curso tem como
objetivo estimular a expressão corporal e emocional através de exercícios
cênicos de improvisação.

CIRCUS
K - Grade 7
Instrutor: Arte Movimento
Custo Mensal: R$350

Nas aulas de circo os alunos desenvolvem força, flexibilidade, equilíbrio
e domínio corporal por meio de movimentos acrobáticos realizados nos
aparelhos e materiais específicos do circo. A dinâmica das aulas conta com
aquecimento, manipulação de objetos que desenvolve a motricidade fina
e a concentração; exercícios e posturas acrobáticas, vivências de saltos
e exploração de aparelhos aéreos que desafiam a gravidade e trabalham
força e resistência. As aulas estimulam a imaginação e valorizam a
expressão artística das crianças.

COOKING AT SCHOOL
Grades 2 - 5
Instrutor: Cozinhando na
Escola
Custo Mensal: R$370

Através do manuseio de alimentos e da criação de pratos, as crianças
desenvolvem a percepção utilizando a gastronomia para conhecer e
ampliar todos os seus sentidos. O curso estimula o trabalho em equipe,
desenvolvendo valores como a criatividade, o senso de organização, a
higiene e a disciplina.

EN GARDE: FENCING
(ESGRIMA)
Grades 3 - 11
Instrutor: Escola de
Esgrima Abel Melian
Custo Mensal: R$450

Movimentos rápidos e reflexos apurados são as principais habilidades da
esgrima. O curso desenvolve os movimentos fundamentais dos pés e das
mãos, as regras e o vocabulário específico (que é ensinado em francês,
uma vez que as primeiras escolas de esgrima surgiram na França). Nossos
alunos têm a oportunidade de aprender e praticar esse esporte com o
treinador Abél Melian. Nascido em Cuba, Abél atua também como árbitro
da Federação Internacional de Esgrima e coleciona medalhas de diversos
campeonatos nacionais e internacionais, incluindo o Pan-Americano.

*curso ministrado 2x por semana

FIRST STEPS IN MUSIC
Nursery - Pre-K
Instrutor: Opus Music
School
Custo Mensal: R$370

Curso de musicalização infantil que trabalha a percepção musical, os
ritmos, os timbres e a sonoridade dos instrumentos. O objetivo é despertar
o interesse pela música e abrir caminhos para a educação musical.

FLIPS N’ FLOPS
(GINÁSTICA RÍTMICA)
Grades 3 - 5
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

A delicadeza, o equilíbrio, a força e a flexibilidade são as principais
características da ginástica rítmica. O acompanhamento musical e o
manuseio de aparelhos como fitas, bolas, maças e arcos colaboram para
o desenvolvimento psicomotor das crianças. As aulas também visam a
criação de gestos e o aumento da consciência corporal.

GOALS ACADEMY:
FUTSAL
K - Grade 5
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

O futsal é uma modalidade esportiva que foi adaptada do futebol de campo
para as quadras. Desenvolve habilidades motoras gerais como equilíbrio,
domínio de bola, lateralidade, agilidade, ritmo e força. As aulas de futsal
proporcionam aos alunos o aprendizado técnico e tático de forma lúdica,
além de favorecer a sociabilização e a motivação.
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¡HABLEMOS ESPAÑOL!
Grades 2 - 11
Instrutor: Cultura
Española
Custo Mensal: R$470

O curso de espanhol, oferecido em parceria com a Cultura Española, conta
com aulas dinâmicas e material desenvolvido com exclusividade para os
alunos da Avenues, priorizando a conversação desde as primeiras aulas. A
Cultura Española é uma escola reconhecida e conveniada com importantes
Universidades da Espanha.

*curso ministrado 2x por semana

HOW TO BECOME A
SCULPTOR
Grades 3 - 5
Instrutor: OMA Art Galery
Custo Mensal: R$550

Escultura é o processo artístico de criar formas em três dimensões. Este
curso está disponível para escultores experientes e iniciantes. As crianças
desenvolverão técnicas de escultura com nossos professores artistas.

INVENTORS’ CLUB
K - Grade 5
Instrutor: Casa de Makers
Custo Mensal: R$370
Taxa de Material: R$200

O curso permite ao aluno Maker desenvolver projetos de acordo com suas
áreas de interesse, oferecendo liberdade para explorar todos os tipos de
ferramentas, desde cola quente até impressoras 3D. É uma mistura de Artes,
Matemática, Tecnologia e Ciências em um ambiente de aprendizagem no
qual as aulas são dinâmicas e estimulam o processo criativo das crianças.

JUDO
K - Grade 3
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

O judô é uma arte marcial praticada como esporte de combate. O principal
objetivo é trabalhar o corpo e a mente de forma integrada. As aulas
proporcionam o aprendizado das técnicas, do pensamento tático e do
autocontrole. O judô também transmite valores como disciplina, respeito,
companheirismo e perseverança.

KIDS’ CARPENTRY
(MARCENARIA)
Nursery - K
Instrutor: Quintal 7 cores
Custo Mensal: R$550

Dentro de um ambiente seguro e acolhedor, o curso desperta nos alunos
a curiosidade de entender como os objetos são construídos, incentivando,
assim, o desejo de criar e construir e não apenas consumir. Os trabalhos
são desenvolvidos por meio do diálogo com as crianças. Elas têm contato
com lixas, pedaços de madeira, martelos, pregos, tintas e até furadeira.

LET’S DANCE
Grades 2 - 3
Instrutor: Ballet Paula
Castro
Custo Mensal: R$450

Let’s Dance é uma modalidade inspirada nos movimentos e coreografias
dos grandes musicais da Broadway. Não requer conhecimento prévio de
nenhuma técnica. É uma aula alegre e muito dinâmica, que estimula a
expressão corporal, a interação coletiva, a concentração e a atenção.

LITTLE ART CLUB
Nursery - Pre-K
Instrutor: Quintal 7 cores
Custo Mensal: R$550

Por meio da imersão em imagens, artistas, músicas, dança, teatro e a
exploração de diversas técnicas e materiais artísticos, o curso Little Art
Club amplia o repertório artístico, cultural e expressivo das crianças de
forma lúdica, pois permite que elas expressem suas ideias, vivências e
criações.

LITTLE CHEFS
Pre-K
Instrutor: Quintal 7 cores
Custo Mensal: R$550

As aulas de culinária promovem, por meio de atividades lúdicas e
educativas, o desenvolvimento de hábitos saudáveis, o prazer pelo
preparo das refeições, o cuidado com os alimentos e o respeito à natureza.
Apresentamos uma visão sistêmica da natureza, trazendo curiosidades
sobre a origem dos alimentos até o descarte do “lixo” - valorizamos o
aproveitamento integral dos ingredientes.
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MADSCIENCE
K - Grade 2
Instrutor: MadScience
Custo Mensal: R$370

As atividades são temáticas em torno de áreas específicas da ciência e
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, adubo
e muito mais.

MAKE A MUSICAL
(TEATRO MUSICAL)
Grades 4 - 5
Instrutor: Ballet Paula
Castro
Custo Mensal: R$550

Os alunos aprenderão os fundamentos do aquecimento vocal,
desenvolvimento de personagem, figurino, cenário, canto e coreografia
com os nossos professores especialistas.

ROLLER-SKATING
(PATINAÇÃO)
Grades 4 - 5
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

Através de jogos e atividades, nosso aluno irá aprender habilidades
básicas, garantindo assim sua segurança e também o seu divertimento.

SKATEBOARDING
K - Grade 5
Instrutor: Escola Brasileira
de Skate (EBS8)
Custo Mensal: R$295

Com uma metodologia desenvolvida pelo ex-skatista profissional Cristiano
Mateus, um dos grandes nomes do skate mundial, em conjunto com
profissionais de educação física e pedagogos, a Escola Brasileira de Skate
irá proporcionar aos alunos o desenvolvimento de novas habilidades,
autoconfiança e muita diversão.

TAEKWONDO
Grades 6 - 11
Instrutor: David Kerr
Custo Mensal: R$450

O taekwondo é uma arte marcial milenar de origem 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 o tetracampeão mundial,
David Kerr.

*curso ministrado 2x por semana

VOICES OF AVENUES
Grades 2 - 5
Instrutor: Opus Music
School
Custo Mensal: R$250

Voices of Avenues é uma atividade para crianças dos Grade 2 ao 5 que
adoram cantar. Neste grupo, nossos jovens cantores são apresentados
aos fundamentos do canto coral e da teoria musical, promovendo
independência e confiança.

VOLLEYBALL
Grades 4 - 5
Instrutor: Rent a Pro
Custo Mensal: R$295

O vôlei desenvolve o condicionamento físico, a força e a precisão.
Apresenta técnicas específicas como saques, passes, levantamentos,
ataques e bloqueios. Por ser uma modalidade coletiva, o vôlei ajuda a
capacidade de trabalhar em grupo. As aulas apresentam as regras do
vôlei, a mecânica das técnicas básicas, as táticas coletivas e individuais,
ao mesmo tempo em que promovem um ambiente de companheirismo e
diversão.
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CRONOGRAMA
Nursery
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

-

Capoeira
2:30 - 3:30 p.m.

Little Art Club
2:30 - 3:30 p.m.

First Steps in Music
2:30 - 3:30 p.m.

-

-

-

Kids’ Carpentry
2:30 - 3:30 p.m.

-

-

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

*Ballet
2:30 - 3:30 p.m.

First Steps in Music
2:30 - 3:30 p.m.

*Ballet
2:30 - 3:30 p.m.

Capoeira
2:30 - 3:30 p.m.

Children’s
Acting Academy
2:30 - 3:30 p.m.

*Brazilian Jiu-Jitsu
2:30 - 3:30 p.m.

Little Art Club
2:30 - 3:30 p.m.

*Brazilian Jiu-Jitsu
2:30 - 3:30 p.m.

Little Chefs
2:30 - 3:30 p.m.

-

-

-

Kids’ Carpentry
2:30 - 3:30 p.m.

-

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Inventors’ Club I

Children’s

Inventors’ Club II
3:00 - 4:30 p.m.
(alunos que já
participaram)

Kids’ Carpentry

Pre-K

* Curso ministrado 2x por semana

Kindergarten e Grade 1
SEGUNDA

Artists’ Hub
3:00 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.
(apenas novos
alunos)

MadScience

Chess

3:00 - 4:00 p.m.

3:00 - 4:00 p.m.

Skateboarding
3:00 - 4:00 p.m
*Ballet
3:30 - 4:30 p.m.
Capoeira
3:30 - 4:30 p.m.

Acting Academy
3:00 - 4:00 p.m.
Goals Academy:
Futsal
3:00 - 4:00 p.m.

-

-

*Ballet
3:30 - 4:30 p.m.

-

-

* Curso ministrado 2x por semana
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Judo
3:00 - 4:00 p.m.
Circus
3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:00 p.m.
(apenas
Kindergarten)

-

-

-

-

-

-

Grade 2
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

Voices of Avenues

Artists’ Hub

Basketball

3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:00 p.m.

Goals Academy:
Futsal
3:30 - 4:30 p.m.

QUINTA

SEXTA

**Inventor’s Club II

Children’s

3:00 - 4:30 p.m.
(alunos que já
participaram)

Acting Academy

*¡Hablemos Español!

**Cooking at School

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

Inventors’ Club I
*¡Hablemos Español!
3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.
(apenas novos
alunos)

**Cooking at School

Capoeira

Chess

Skateboarding

Let’s Dance

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:00 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

-

-

-

-

-

-

QUINTA

SEXTA

Circus

MadScience

3:30 - 4:30 p.m.

3:00-4:00 p.m.

*Ballet

Judo

*Ballet

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

-

-

-

**Cooking at School
3:30 - 4:30 p.m.

* Curso ministrado 2x por semana
** Escolher apenas um dia

Grade 3
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

Voices of Avenues

Artists’ Hub

Basketball

3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:00 p.m.

**Cooking at School

*¡Hablemos Español!

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

Goals Academy:

Flips n’ Flops:
Rhythmic Gymnastics
3:00 - 4:00 p.m.

How to Become a
Sculptor
3:00 - 4:30 p.m.

Let’s Dance

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

Inventors’ Club

*En Garde: Fencing

3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

*Brazilian Jiu-Jitsu

Circus

*Brazilian Jiu-Jitsu

Make a Musical

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 5:00 p.m.

Capoeira

**Cooking at School

Skateboarding

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

-

*Ballet

Judo

*Ballet

4:30 - 5:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

4:30 - 5:30 p.m.

* Curso ministrado 2x por semana
** Escolher apenas um dia
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3:30 - 4:30 p.m.

*¡Hablemos Español!

*En Garde: Fencing

Futsal

**Cooking at School

-

Children’s
Acting Academy
3:30 - 4:30 p.m.
-

-

-

Grades 4 - 5
SEGUNDA

TERÇA

Voices of Avenues

Artists’ Hub

3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.

Inventors’ Club
3:00 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

QUINTA

Flips n’ Flops:

How to Become a
Sculptor

3:00 - 4:00 p.m.

3:00 - 4:30 p.m.

*En Garde: Fencing

Basketball

*En Garde: Fencing

Roller-Skating

3:30 - 4:30 p.m.

3:00 - 4:00 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

**Cooking at School
3:30 - 4:30 p.m.

Goals Academy:
Futsal
3:30 - 4:30 p.m.
(apenas Grade 5)

*Brazilian Jiu-Jitsu

*¡Hablemos Español!

*Brazilian Jiu-Jitsu

*¡Hablemos Español!

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

Circus

Skateboarding

Make a Musical

4:30 - 5:30 p.m.

3:30 - 4:30 p.m.

3:30 - 5:00 p.m

-

4:30 - 5:30 p.m.

-

SEXTA

Rhythmic Gymnastics

Goals Academy:
Futsal
3:30 - 4:30 p.m.
(apenas Grade 4)

**Cooking at School

QUARTA

*Ballet
4:30 - 5:30 p.m.

*Ballet

**Cooking at School
3:30 - 4:30 p.m.

Volleyball
3:30 - 4:30 p.m.

-

-

-

-

* Curso ministrado 2x por semana
** Escolher apenas um dia

Grades 6 - 11
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

Capoeira

*Taekwondo

4:30 - 5:30 p.m.

4:30 - 5:30 p.m.

*Brazilian Jiu Jitsu

*En Garde: Fencing

*Brazilian Jiu Jitsu

*En Garde: Fencing

4:30 - 5:30 p.m.

4:30 - 5:30 p.m.

4:30 - 5:30 p.m.

4:30 - 5:30 p.m.

-

-

*¡Hablemos Español!

-

4:30 - 5:30 p.m.

-

-

* Curso ministrado 2x por semana
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*Taekwondo
4:30 - 5:30 p.m.

*¡Hablemos Español!
4:30 - 5:30 p.m.
Circus
(apenas Grades 6
e 7)
4:30 - 5:30 p.m.

SEXTA

-

-

-

-
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PLAYLAB

PlayLab é um programa de período estendido, disponível para estudantes do Nursery ao Grade 5, que
inclui atividades de artes, leitura, jogos em grupo e brincadeiras ao ar livre.
O PlayLab é oferecido de segunda à sexta-feira, a partir do horário de saída da escola até as 17h20, com
flexibilidade de frequência: um a cinco dias por semana, de acordo com a necessidade de cada família.
Os pais também podem fazer opções de PlayLab avulsas. Além disso, caso o aluno precise permanecer
na escola antes ou após suas Specialty Classes (até as 17h20), também poderá frequentar o PlayLab
“Part-Time”.
De acordo com nossa política, os estudantes da Primary Division não podem permanecer nas dependências
da escola sem supervisão.
Se você estiver interessado em inscrever o seu filho no PlayLab, por favor, envie um email para
extensions-sp@avenues.org.
FREQUÊNCIA

CUSTO MENSAL

1x semana

R$275

2x semana

R$550

3x semana

R$825

4x semana

R$1100

5x semana

R$1375

Dia avulso

R$70

Part-Time (antes/depois aulas extrcurriculares)

R$40

AULAS PARTICULARES DE MÚSICA
Ao longo de todo o ano letivo, a Avenues oferece aulas particulares de instrumento e canto em um
ambiente estruturado e apropriado. As aulas são oferecidas para os alunos do Pre-K ao Grade 12 e têm
duração de 30 minutos.
A Opus Music School, especializada em aulas particulares para uma grande variedade de instrumentos
musicais, é nossa parceira para o desenvolvimento desses cursos.
Por meio da Opus, serão oferecidas aulas de trompete, saxofone, violino, violão, flauta, clarinete, piano,
bateria e voz. As aulas particulares de música serão realizadas no período de agosto de 2019 a junho de
2020 e haverá um recital no final de cada semestre.
As Aulas Particulares de Música têm um processo de inscrição separado e gerenciado diretamente pela
Opus Music School. Se você estiver interessado em aulas particulares de música, envie um e-mail para
musiclessons-sp@avenues.org.
Custo mensal: R$450
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PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS
ENTRADA

Nursery – Grade 5: os alunos serão acompanhados pela professora de sua
sala de aula até o FOOD. Após o lanche da tarde, que será oferecido para
todos os alunos, o instrutor do After School levará os alunos para o local da
atividade.
Grades 6 ao 11: haverá um intervalo entre o horário de saída da escola e as
Specialty Classes. Neste intervalo, os alunos poderão tomar um lanche e
trocar de roupa (quando necessário). Os alunos devem dirigir-se até o local
da atividade no horário indicado.

SAÍDA

Ao término das atividades os alunos serão encaminhados para o FOOD,
local de saída do After School.
Não será permitida a retirada do aluno no local da atividade. Os instrutores
do After School não estão autorizados a liberar nenhum aluno. Os
responsáveis devem aguardar a saída no FOOD.
Haverá uma tolerância de 15 minutos para atraso. Após esse período
uma multa de R$70 será aplicada. Não há exceção para essa política.
Se um aluno da Primary Division necessita permanecer na escola após
o término das Specialty Classes (até o horário limite das 17h20), poderá
participar das atividades do PlayLab.
De acordo com nossa política, os estudantes da Primary Division não
podem permanecer nas dependências da escola sem supervisão.

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS

Não é permitida a presença dos pais durante as aulas do After School.
Caso haja necessidade de conversar com os instrutores ou acompanhar
uma aula, entrar em contato através do e-mail extensions-sp@avenues.
org.

FALTAS

O controle de doenças contagiosas na escola depende da cooperação
das famílias. Pedimos a gentileza que não envie seu filho para as aulas se
ele não estiver se sentindo bem. Caso o aluno não se sinta bem durante
o período escolar ou o período estendido (durante as atividades dos
Programas After School), informaremos o pai ou responsável para que
venha buscá-lo.

AULAS SUBSTITUTAS

Se uma criança perder uma aula devido a problemas de saúde ou por
conflito de horário, não podemos oferecer reposição de aula. Se uma aula
precisar ser cancelada devido à ausência do instrutor, estenderemos o
período de aulas do curso para compensar a aula perdida.

AULAS EXPERIMENTAIS

As aulas experimentais acontecem na última semana do mês mediante
agendamento prévio via e-mail.
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INSCRIÇÕES

As inscrições para Specialty Classes estão disponíveis no Avenues OPEN,
o portal da nossa comunidade, ou podem ser realizadas diretamente com
a nossa equipe via e-mail ou telefone. Após a inscrição, você receberá uma
confirmação eletrônica. A inscrição é feita por ordem de chegada. Se uma
turma aparecer como cheia, inscreva-se na lista de espera, pois 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 do curso, caso não haja quórum. Se um
curso no qual seu filho está inscrito for cancelado, você será notificado por
e-mail. Para dúvidas, escreva para extensions-sp@avenues.org.
As
Aulas
Particulares
de
Música
têm
um
processo
de
inscrição separado e gerenciado diretamente pela Opus Music
School. Se você estiver interessado em aulas particulares de
música,
envie
um
e-mail
para
musiclessons-sp@avenues.org.
As inscrições para o PlayLab podem ser realizadas através do e-mail
extensions-sp@avenues.org.

FORMA DE
PAGAMENTO

Um e-mail será enviado pelo Banco Itaú com as informações para
pagamento. A data de vencimento é todo dia 25. Se o pagamento
não for feito até a data de vencimento, seu(sua) filho(a) não poderá
participar das aulas do After School no mês seguinte.
Os meses de janeiro, junho e julho são isentos de pagamento.

CANCELAMENTOS

Cancelamentos deverão ser oficializados por e-mail até o dia 30 de
cada mês. Envie sua solicitação de cancelamento para extensions-sp@
avenues.org. Cancelamentos informados após o dia 30 do mês implicarão
na cobrança do mês subsequente.

CONTATO

Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de Extensions em
extensions-sp@avenues.org.
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AVENUES SÃO PAULO
Rua Pedro Avancine, 73
05679-160 - São Paulo, SP - Brasil
E extensions-sp@avenues.org
T 2838.1800
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