Esta é a Little Kids
Escola bilíngue com 16 anos de história,
que atende crianças de 4 meses a 11
anos em turno integral (7h às 19h) ou
meio período. Proposta de imersão em
inglês a partir do berçário e currículo
bilíngue para Ensino Fundamental.

NOSSOS DIFERENCIAIS

Resumo de visita

Educação Infantil

4 meses a 6 anos

Imersão em Inglês.
Projetos estruturados mensalmente.
Conteúdos baseados na BNCC 2019.
Projeto literário.
Desenvolvimento motor amplo fora de sala
de aula.
Experimentos STEAM semanais.
Brincar livre diariamente.
Lanche da escola ou enviado de casa.
Turmas reduzidas de até 12 alunos.
Duas professoras em sala: 1 regente e 1
assistente.
Cronograma diário com atividades
variadas a cada 30 minutos.
Horários: Manhã (8h às 12h), tarde (13h30
às 17h30), integral (7h às 19h) e
intermediário (10h às 17h30 ou 8h às 15h).

Ensino Fundamental

6 a 11 anos

Carga horária dividida: 50% das aulas em
Português e 50% em Inglês
Duas professoras regentes por série, uma para
cada língua
Português: Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História e Geografia
Inglês: Inglês, Science e Math
Material didático: Livros didáticos nacionais para
a língua materna e importados para a língua
estrangeira.
Turnos regulares: Meio período para 1º e 2º ano.
Semi-integral para 3º a 5º ano (meio período
manhã ou tarde + 2 dias de contraturno na
escola).
Atendimento em turno integral com programa
específico e adaptado.
Horários: 1º e 2º ano meio período manhã ou
tarde (8h às 12h30/13h30 às 18h). 3º a 5º anos
semi-integral (meio período + 2 contraturnos). 1º
a 5º ano integral (7h às 19h)

Unidades no Cabral e no Batel em Curitiba/PR

AULAS ESPECIAIS CURRICULARES
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MORNING E AFTERNOON PROGRAM:
Programa específico para alunos do integral com programação
lúdica, acolhedora, especialmente pensada nos alunos que
passam o dia conosco. Estudos, tarefa de casa, carinho e cuidado
fazem parte deste programa. Oficinas especiais com os
professores especialistas também!

NOVIDADES 2022:
Maker Science para 3º a 5º ano
com material da Maker Mate.
Kitchen Lab na unidade Cabral.
Disciplina Positiva como
programa de trabalho sócio
emocional.
Educação financeira nas aulas
de Math do Ensino
Fundamental.
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Esperamos
te ver logo!
Para maiores informações e matrículas,
entre em contato conosco!
Batel (41) 99121-5130
Cabral (41) 99134-2063
Baby (41) 98710-7535

