Especial Educação

Fluency
&
Tech:
Um Mundo de Descobertas

A escola abre porta para o mundo do conhecimento e prepara o jovem para a vida.
Pesquisas afirmam que atividades através da língua inglesa e das novas tecnologias
garantem a aprendizagem, a participação, oportunizam a curiosidade, a descoberta,
o convívio social, e quanto mais cedo a criança é exposta a um novo idioma e novas
ferramentas, mas facilidade ela terá para aprender
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ESTRUTURA
O Anchietinha – Bela Vista
(Fluency e Tech) está
sendo construído em terreno
com quase 7mil m2, e estrutura completa, como refeitório
com cardápio organizado
por nutricionista, quadra
e parque infantil cobertos,
salas de música e de artes,
laboratórios de ciências e
de tecnologias, biblioteca,
Makerspace, auditório e
salão de ginástica. Sustentabilidade e tecnologia são as
bases da obra assinada por
Antonio Caramelo. Segundo
o arquiteto, o projeto o motivou bastante, pois para ele as
recordações da sua infância
são responsáveis por sua
inspiração. “Me recorda o
meu tempo de criança e as
minhas primeiras memórias de escola”.

pais precisam estar seguros. Por outro lado, precisamos assegurar um
aprendizado lúdico e eficaz, no sentido cognitivo, e um ambiente capaz
de acolher e cuidar das crianças.
Mais que isso, assumimos o compromisso de que no Anchietinha
– Bela Vista (Fluency e Tech) elas

SAIBA MAIS…
De acordo com o estudo promovido pela empresa
de educação e tecnologia Rosetta Stone, em 2011,
quando a criança completa três anos, está no ápice para aprender outro idioma e poderá pensar e
se expressar como um nativo. Ainda segundo o es-
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ESPORTE

maior quociente de inteligência, maior capacidade

O esporte contribui para o desenvolvimento saudável do corpo e da

betizadas numa escola bilíngue podem apresentar
de raciocínio (QI), e também há a possibilidade de
prevenir doenças, como Alzheimer.

mente. Através dos jogos, aulas de
educação física, e as Escolinhas de
Esporte, o Colégio também oferece o desenvolvimento de competências e habilidades, como equilíbrio emocional, lealdade, espírito
de equipe e busca pela superação.
Modalidades Esportivas:
GR – Judô – Futsal – Natação –
Vôlei – Basquete
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