Senhores Pais,
ALFA no alfabeto grego simboliza o começo de tudo. Os gregos inovaram há três mil
anos aperfeiçoando o alfabeto, e nós, da Escola ALFA, temos inovado a Educação
Infantil nos últimos 45 anos.
Desde 1974 estamos atentas ao novo, às necessidades da 1ª infância, adaptando-nos
ao que há de moderno e relevante para a formação das crianças. Mais que tudo,
estamos sempre preocupadas em fazer isso com qualidade e dedicação.
Agora, no momento em que as mudanças se intensificam, é preciso ir além do
presente, projetar horizontes e pensar nas formas de ir em direção ao futuro.
THE WORLD CHANGES: O MUNDO MUDA
Por isso em 2020, antevendo a crescente necessidade por uma maior interação e
contato lúdico com a língua inglesa, desde os primeiros anos escolares, decidimos
estender o nosso ensino pioneiro da língua inglesa, o Alfa Kids, for free x for everyone.
(sem custo adicional na mensalidade) duas vezes por semana.
O período dedicado ao desenvolvimento do currículo permanece das 8h às 12h,
diariamente.
E no período da tarde as crianças poderão vivenciar a experiência do Alfa Kids, agora
programada para atender a todos os nossos alunos, sem custo adicional, nos
seguintes horários:
- Alfa 2 e 3: segundas e quartas das 13h às 15:30h.
- Alfa 4, 5 e 6: terças e quintas das 13h às 15:30h.
Para Alfa 1 teremos um programa especial duas vezes por semana a escolher.
O almoço será servido das 12:00 às 13:00 (valor acrescido na taxa de lanche).
AND DON’T WORRY: Todas as atividades extracurriculares, (oficina de costura,
ballet, futebol e o estendido), permanecerão nos horários já tradicionais, até 17:00h.
Visando ainda melhor complementar a necessidade de cada família, brevemente
informaremos uma relação mais detalhada com horários e atividades.
Temos muita satisfação em contar com sua confiança, reconhecimento e interesse em
planejar o nosso ano letivo em 2020.
Para maiores esclarecimentos, entre em contato conosco,
Atenciosamente,
Direção ALFA

