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2019 WINTER PROGRAMS
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BEM-VINDO
O Camp.us oferece experiências divertidas para todas as idades e interesses, 
com programas inspirados na nossa missão: ajudar seu filho a “expandir suas 
fronteiras”. Há atividades para todos os gostos! Com carga horária flexível 
e possibilidade de combinar até duas atividades por semana, o Camp.us 
proporcionará a seu filho uma experiência única durante as férias de inverno!

INSCREVA-SE ONLINE EM
avenues.org/camp-us-sp

Cursos matutinos: 9h00 - 12h30
Cursos vespertinos: 12h00 - 15h30

Cursos integrais: 9h00 - 15h30

Todas as sessões incluem lanche e almoço.
.
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PROGRAM CALENDAR

JUN 24-28 JUL 1-5 JUL 22-26 JUL 29-AUG 2

RISING PRE-K 
(4 Y/O)

Matutino: 
The Children’s 

Acting Academy

Matutino: 
Carpentry Workshop

Matutino: 
Little Chefs

Matutino: 
How to be a 

Complete Artist

Vespertino:
 Adventure Camp

Vespertino: 
Tennis Camp

Vespertino: 
Play Sports Like a Pro

Vespertino: 
Futsal Camp

KINDERGARTEN - 
GRADE 1 (5-6 Y/O)

Matutino: 
The Children’s Acting 

Academy 

Matutino: 
Carpentry Workshop

Matutino: 
Little Chefs

Matutino: 
How to be a 

Complete Artist

Vespertino: 
Adventure Camp

Vespertino: 
Tennis Camp

Vespertino: 
Play Sports Like a Pro

Vespertino: 
Futsal Camp

Integral: 
Saltimbancos  

(6 y/o)

Integral: 
Make a Musical - 
Moana (6 y/o)

Integral: 
Make a Musical - 

Sítio do Pica
Pau Amarelo (6 y/o)

Integral: 
Make a Musical -
 Frozen (6 y/o)

GRADES 2-3
(7 - 8 Y/O)

Matutino: 
Coding Camp 

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
Junior Master Chefs

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
Play Sports Like a Pro

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
Chess Camp + 
Board Games

- or -
English Immersion Camp

Vespertino: 
Adventure Camp Vespertino: 

Tennis Camp
Vespertino:

Basketball Camp
Vespertino:

Futsal Camp

Integral: 
Make a Musical - 

Saltimbancos
Integral:

Make a Musical - Moana

Integral: 
Sítio do Pica
Pau Amarelo

Integral: 
Make a Musical - Frozen

GRADES 4-5
(9 - 10 Y/O)

Matutino: 
Coding Camp

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
Junior Master Chefs

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
Play Sports Like a Pro

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
Chess Camp + 
Board Games

- or -
English Immersion Camp

Vespertino: 
Adventure Camp

Vespertino: 
Tennis Camp

Vespertino:
Basketball Camp

Vespertino:
Futsal Camp

Integral: 
Make a Musical - Mary 

Poppins

Integral: 
Make a Musical - 
Addams Family

Integral: 
Make a Musical - Mamma 

Mia

Integral: 
High School Musical

GRADES 6-11 
(11 - 15 Y/O)

Matutino: 
English Immersion Camp

Matutino: 
Junior Master Chefs

- or -
English Immersion Camp

Matutino: 
English Immersion Camp

Matutino: 
Coding Camp

- or -
English Immersion Camp

Vespertino:
Coding Camp

Vespertino: 
Tennis Camp

Vespertino:
Basketball Camp

Vespertino:
Basketball Camp

Integral: 
Make a Musical - 

Mary Poppins

Integral: 
Make a Musical - 
Addams Family

Integral: 
Make a Musical - 

Mamma Mia

Integral: 
Make a Musical - 

High School Musical
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AVENUES CODING CAMP
Valor semanal: R$ 1.100,00
Parceiro: Let’s Code
Idioma: inglês

Este curso de programação de cinco dias combina atividades práticas on-line e off-line para 
desenvolver criatividade e pensamento lógico, além de ajudar seu filho a desenvolver habili-
dades essenciais ao século 21. Os alunos trabalharão em grupos para criar jogos e animações em 
Scratch e, em seguida, os grupos apresentarão a melhor solução para um problema relacionado 
à proteção dos animais!

ADVENTURE CAMP
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Rent a Pro
Idioma: português

Não perca a oportunidade de se juntar ao nosso curso de aventura e participar de diversas ativ-
idades e esportes radicais. Além disso, no último dia seu filho poderá desenvolver suas habili-
dades de sobrevivência no nosso circuito Indiana Jones!

PLAY SPORTS LIKE A PRO
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Rent a Pro
Idioma: português

Este curso foi concebido para que seu filho desenvolva habilidades em diversos esportes como 
atletismo, futsal, futebol, vôlei, basquete, handebol, tênis, tênis de mesa, badminton e queimada. 
Os alunos também terão a oportunidade de se divertir bastante em brincadeiras de rua!

HOW TO BE A COMPLETE ARTIST
Valor semanal: R$ 1.400,00
Parceiro: Quintal 7 Cores
Idioma: inglês e português

Durante cinco dias, seu filho terá a oportunidade de explorar diversas linguagens artísticas, tais 
como marcenaria, artes visuais, culinária, jardinagem, jogos teatrais e até confecção de slime! O 
curso amplia o repertório artístico dos alunos e permite que eles se expressem de maneira lúdica.

LITTLE CHEFS
Valor semanal:  R$ 1.400,00
Parceiro: Cozinhando na Escola
Idioma: inglês e português

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 criativi-
dade, senso de organização, higiene e disciplina.

FUTSAL CAMP
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Rent a Pro
Idioma: português

Este divertido curso oferece treinos de futebol combinados com jogos e atividades ao ar livre.

TENNIS CAMP
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Rent a Pro
Idioma: português

Neste curso, o foco está no desenvolvimento de habilidades e coordenação motora. As crianças 
aprenderão os principais movimentos do tênis por meio de jogos interativos, e o mais impor-
tante: com muita diversão!

BASKETBALL CAMP
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Rent a Pro
Idioma: português

As crianças desenvolvem suas habilidades no basquete neste divertido curso. Enquanto praticam 
os principais movimentos, elas também aprendem sobre autoestima, trabalho em equipe, foco e 
persistência. 

CHESS CAMP (+ board games)
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Rent a Pro 
Idioma: português

As crianças podem melhorar suas habilidades no xadrez em apenas cinco dias com diversos jo-
gos de xadrez e quebra-cabeça, além de dicas valiosas do nosso instrutor. 
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THE CHILDREN’S ACTING ACADEMY
Valor semanal:  R$ 1.300,00
Parceiro: Quintal 7 Cores
Idioma: inglês e português

Estimulamos a imaginação das crianças ao inventar histórias, criar figurinos e montar peças, 
além de desenvolver cenários e amizades. Aprenderemos músicas e danças de alguns dos nos-
sos filmes e peças favoritos para navegar por todos os aspectos da expressão criativa. O apren-
dizado culminará em uma apresentação seguida de uma festa! Não é necessário ter experiência 
prévia, apenas vontade de se divertir!

CARPENTRY CAMP
Valor semanal:  R$ 1.400,00
Parceiro: Quintal 7 Cores
Idioma: inglês e português

Em um ambiente seguro e acolhedor, o Woodshop Wizards desperta a curiosidade de entend-
er como os objetos são construídos, incentivando o desejo de criar, e não apenas consumir. Os 
projetos são desenvolvidos em colaboração com os alunos, que usam lixas, madeira, martelos, 
pregos, tintas e até furadeira. As atividades são acompanhadas por profissionais experientes e 
treinados.

MAKE A MUSICAL
Valor semanal: R$ 1.400,00 (curso integral)
Parceiro: Paula Castro
Idioma: inglês e português

Os alunos aprenderão fundamentos de aquecimento vocal, desenvolvimento de personagem, 
figurino e cenário, canto e coreografia com nossos professores especialistas. A combinação entre 
brincadeira e atuação culmina em uma apresentação final para amigos e familiares. Os alunos 
poderão mostrar suas habilidades como jovens contadores de histórias, cantores e dançarinos!

Full S.T.E.A.M Ahead (English Immersion) 
Valor semanal: R$ 950,00
Parceiro: Troika
Idioma: inglês

Neste inverno, vamos aprender a todo vapor em um curso de quatro semanas repletas de ciên-
cia, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Este não é um curso comum: nossos professores 
especializados guiarão os participantes em inúmeros projetos interativos, totalmente em inglês. 
Para descobrir como as coisas funcionam, nossos alunos precisarão trabalhar em equipes para 
investigar, explorar e solucionar problemas!

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Todos os cursos incluem lanche e almoço.
 
Inscrições:  As inscrições para o Camp.us estão disponíveis on-line em avenues.org/camp-us-sp. 
Ao fazer a inscrição, você receberá uma confirmação eletrônica. As inscrições estão sujeitas à 
disponibilidade de vagas. Caso não tenhamos um número mínimo de inscritos, os cursos poderão 
ser cancelados. Caso isso aconteça, você será avisado via e-mail.
 
Pagamento: você receberá o respectivo boleto por e-mail, nos dias seguintes à inscrição.

Política de reembolso/cancelamento: até 14 de junho, o reembolso será total. Após essa data, 
não haverá reembolso.

CONTATO

Em caso de dúvidas, entre em contato com Juliana Casadei ou Adriano Vasconcelos em 
extensions-sp@avenues.org.
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Camp.us 
Avenues São Paulo
Rua Pedro Avancine, 73
São Paulo, SP
Brazil – 05679-160

E extensions-sp@avenues.org
T 2838.1800


