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Culinária

Celebrando o dia...

Aprendendo conceitos matemáticos
de contagem, quantidade e proporção,
por meio de oﬁcina de culinária:
receita de brigadeiro!

Oﬁcina de construção
de brinquedos.

Maquete na aula de história

Saída Pedagógica

Saída Pedagógica de Estudo
do Meio no Aquário de SP.
Diversão que integra estudos sobre
o oceano, espécies marinhas
e lendas mitológicas.

Feira de Educação
no Shopping Taboão
Aulas de Música

Compreendendo o sistema feudal.
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Divulgando o trabalho e o
exame de bolsa da escola.

Ampliando o repertório
cultural e musical por
meio das aulas de música.

Saída Pedagógica de Estudo
do Meio ao Pet Zoo.
Diversão e estudo sobre
os animais da fazenda.

Módulo Preparatório
Olimpíadas Cientíﬁcas

Atividade extracurricular gratuita:
Módulo Preparatório de Olimpíadas
Cientíﬁcas. Alunos medalhistas
da OBA - Olimpíada Brasileira
de Astronomia.
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Circo - Atividade extracurricular opcional:

Kung Fu - Atividade extracurricular opcional:

O circo é uma atividade que proporciona prazer
e alegria, em um universo lúdico, repleto de
brincadeiras e diversão, ao mesmo tempo que
proporciona um excelente treinamento físico.
O circo é uma atividade de expressão artística que
estimula a criatividade e a sensibilidade da criança.
Nas áreas emocionais e sociais, a arte circense
incentiva a superação dos medos, a perda da
timidez, integração e a socialização. Melhora a
comunicação e a desenvoltura.
Informe-se sobre valores.

O Kung Fu trabalha o respeito,
compaixão, amizade e desenvolve
a força da mente, do corpo e do
espírito, estimulando a disciplina
física e mental.
A prática regular fortalece a saúde,
reduz a gordura e o colesterol,
aumenta a resistência cardiopulmonar
e desenvolve a coordenação motora.
Os hormônios liberados no treinamento evitam o stress e a ansiedade.
Informe-se sobre valores.

Esportes Radicais (Skate e Patins)
Atividade extracurricular opcional: Uma combinação
perfeita que une diversão, esporte e saúde. Andar
de skate e patins melhora a qualidade de vida, queima
as calorias, proporciona bem-estar, estimula grupos
musculares sem maiores impactos às articulações,
e é um grande escape para fugir do estresse. Traz
benefícios consideráveis para o coração, desenvolve
equilíbrio, coordenação motora, auxilia na socialização
e pode ser praticado em qualquer idade.
Informe-se sobre valores.
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Sarau
O Sarau é um encontro descontraído,
uma forma de reunir pessoas e,
sobretudo, interagir, trocar e apreciar
leituras, interpretações teatrais,
declamações de poemas e
apresentações musicais.
É uma excelente oportunidade para
as crianças mostrarem todo o talento
e criatividade.
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ESPORTE

Equipe Handebol

Equipe de Handebol ganha
o Festival da Amizade.

Jogo da Copa Play FC na
prevenção do câncer de mama.

Futsal

Bolsa Atleta

Equipe SUB 17 em
disputa da Copa Kairós
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Play FC

Nossos atletas participam dos
maiores eventos esportivos.

Na parceria de sucesso entre a USP e a
Escola Tancredo Neves, o ICB - Instituto
de Ciências Biomédicas da USP, por meio
do projeto Biocientista Mirim, desenvolve
com os alunos do Ensino Médio oﬁcinas
cientíﬁcas aproximando conceitos complexos
ao cotidiano dos alunos, de uma forma
técnica e ao mesmo tempo divertida.

Parceria
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Aprovados

Prevenção é a palavra-chave

Nossos alunos nas melhores
Universidades brasileiras
e internacionais

Em parceria com a NOP Odontologia Especializada,
a Escola checou gratuitamente a saúde bucal das
crianças, fez aplicação de ﬂúor para prevenção de
cáries e quando houve necessidade indicou a melhor
terapêutica: tratamento, aparelho ortodôntico entre outros.

Mostra Cultural
Alunos do 6º ao 9º ano, se preparando para apresentação
dos trabalhos na Mostra Cultural. O tema do trabalho foi
“As riquezas do Brasil: Seus estados e culturas”. Eles
apresentaram música, dança, arte, política, sociedade,
culinária e outras riquezas.

Feira de Livros

Aulas de
Robótica

Festa de Carnaval
Aulas de Robótica
do 1º ao 9º ano
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Fomentando a leitura com
Feira de Livros exclusiva
para alunos e familiares.
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Desﬁle de Fantasias na
Educação Infantil e F1

Rua Henrique de Moraes Camargo, 300
Jardim Santa Cecília - Taboão da Serra - SP
9

