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A INTERCULTURALIDADE

A convivência social com pessoas e com os 
saberes que elas têm é fundamental para 
que um estudante se desenvolva. Quando 
está em interação, ele descobre mais sobre 
si mesmo, reconhece potencialidades, 
necessidades, diferenças e cria instrumentos 
próprios para atribuir sentidos à variedade de 
experiências e de contextos.

Nosso currículo, desde a fundação da 
Escola, sustenta-se por essa premissa: 
é no contato com o(s) outro(s) que um 
estudante constrói seus saberes, avança 
e aprende a relacionar-se com a Escola e 
na Escola. Aulas, projetos, OFA’S, saídas 
pedagógicas e estudos de campo sempre 
tiveram como base a intenção de aprofundar 
conhecimentos e de promover trocas 
culturais – isso, em todos os segmentos.

A interculturalidade é um conceito 
intrinsecamente ligado aos dias de hoje e 
que dialoga com nossa proposta curricular. É 
uma perspectiva que nos ajuda a reconhecer 
melhor nossa realidade, estimulando 
reflexões a respeito da cultura na qual 
estamos inseridos e reconhecimento apurado 
de outras culturas. Variações linguísticas, 
riquezas históricas, geográficas e artísticas 
contribuem para que os estudantes elaborem 
significados pessoais sobre tudo o que 
vivenciam.

O ENSINO DE LÍNGUAS NA LOURENÇO

Possibilitar a produção, colaboração e o compartilhamento do conhecimento entre sujeitos 
pertencentes a comunidades linguístico-culturais distintas é o objetivo principal do ensino 
de línguas na Lourenço.

Em nossa proposta, ressignificamos o Inglês e o Espanhol, línguas que promovem novas 
mobilizações sociais, permitindo relações de troca entre pessoas, povos e culturas.

Nesse sentido, desejamos promover experiências mediadas por outros idiomas que, de 
forma integrada às atividades propostas pela Escola, passam a compor o processo de 
formação dos estudantes, a construção da sua identidade, de seu repertório, sua relação 
com o conhecimento, sua percepção da realidade e agenciamento crítico.
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VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS AMPLIADAS

Com a diversidade de temáticas abordadas e espaço apropriado para experimentação, os 
estudantes encontram a oportunidade de viver criativamente o aprendizado, buscando formas 
para expressar-se e construir-se como sujeito falante de Língua Inglesa.

Dois eixos organizam as atividades nas Vivências Interculturais Ampliadas:
Language Arts e Nature & Society.

Os projetos e cursos vinculados ao eixo de Language Arts, com estímulo constante à autoria 
e à criatividade, oferecem a oportunidade de experimentação por meio de diversas formas 
de expressão cultural e artística. Gradativamente, os estudantes irão sofisticando os recursos 
de que dispõem para compreender criticamente a realidade, resolver problemas concretos, 
expressar-se e agir no mundo.

No eixo de Nature & Society, os cursos e projetos permitem aos estudantes uma aproximação 
do conhecimento científico mediada pela Língua Inglesa, estimulando a curiosidade, a 
observação e a investigação. Esse eixo contempla as temáticas que se referem ao campo das 
ciências da natureza (Nature) e ao campo das ciências sociais e humanas (Society).
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I

A ampliação dos tempos, a diferenciação dos agrupamentos e a mediação das experiências pela Língua Inglesa 
favorecem uma maior abertura para a pluralidade de performances das crianças.

Nosso objetivo é o de aprofundar a investigação de temáticas, a exploração dos espaços de criação e intervenção 
das crianças, a valorização e o cultivo de sua curiosidade e criatividade.

As Vivências Interculturais Ampliadas, nesses ciclos, são experiências de aprendizagem que exploram 
possibilidades de brincar, investigar e intervir, organizadas nos eixos Language Arts e Nature & Society, abordando 
temáticas como: água, plantas, animais, corpo e movimento, música e literatura. As crianças são acompanhadas por 
um professor-tutor falante da Língua Inglesa, que faz a mediação de projetos de forma interdisciplinar e relacional, 
possibilitando a interação entre diferentes sujeitos constituídos por uma diversidade de repertórios.

ORGANIZAÇÃO - 2º SEMESTRE 2019

EDUCAÇÃO INFANTIL

Frequência semanal*: 
2 vezes: às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras.
3 vezes: às segundas, quartas e sextas-feiras ou às terças, quintas e sextas-feiras.
4 vezes: de segunda a quinta-feira.
5 vezes: de segunda a sexta-feira.

Horários:

12h00 - Entrada / Almoço

VIVÊNCIAS EM INGLÊS

15h15 - Lanche 1

15h30 - Saída 1

VIVÊNCIAS EM INGLÊS E COM ESPECIALISTAS

17h30 - Lanche 2

17h45 - Saída 2

Orientação de Estudos: Para Infantil 4 e 5, nos dias 
determinados. 
Alimentação: O almoço e os lanches serão fornecidos 
pela empresa responsável pela cantina da Escola e 
devem ser contratados separadamente. Os valores 
serão informados no momento da contratação. 

SEG Iniciação esportiva

TER Jogos circenses

QUA Musicalização

QUI Jogos teatrais

SEX Cozinha experimental

VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS AMPLIADAS - 3º PERÍODO

As Vivências Interculturais Ampliadas, no 3º período, são oferecidas para os alunos do Infantil 4 e 5 que 
estudam prioritariamente à tarde e têm uma carga horária diferenciada, de modo a contemplar o desenvolvimento 
de projetos mediados pela Língua Inglesa.

SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS

17h45 - Entrada

19h00 - Saída

ENSINO FUNDAMENTAL I

Frequência semanal*: 
2 vezes: às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras.
3 vezes: às segundas, quartas e sextas-feiras ou às terças, quintas e sextas-feiras.
4 vezes: de segunda a quinta-feira.
5 vezes: de segunda a sexta-feira.

Horários:

12h25 - Entrada / Almoço

VIVÊNCIAS EM INGLÊS

15h30 - Lanche 1

15h45 - Saída 1

VIVÊNCIAS EM INGLÊS E COM ESPECIALISTAS

17h45 - Lanche 2

18h00 - Saída 2

Alimentação: O almoço e os lanches serão fornecidos 
pela empresa responsável pela cantina da Escola e 
devem ser contratados separadamente. Os valores 
serão informados no momento da contratação.

SEG Oficina brincante

TER Teatro

QUA Jogos circenses

QUI Capoeira

SEX Atividades esportivas

Todos os dias:
Orientação de estudos

VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS AMPLIADAS - 3º PERÍODO

As Vivências Interculturais Ampliadas, no 3º período, são oferecidas prioritariamente para os alunos que 
estudam à tarde e têm uma carga horária diferenciada, de modo a contemplar o desenvolvimento de projetos 
mediados pela Língua Inglesa.

SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS

18h20 - Entrada

19h50 - Saída

* As turmas serão fechadas a partir de um número mínimo de inscritos. Os cursos têm um número limitado de vagas, que serão preenchidas 
de acordo com a ordem de chegada das inscrições.

AS INSCRIÇÕES ESTARÃO DISPONÍVEIS ATÉ O DIA 9 DE AGOSTO.
MATRÍCULAS NAS SECRETARIAS DAS UNIDADES.
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ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO

Assim como nos ciclos anteriores, os eixos de Language Arts e Nature & Society também estruturam os cursos no 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio, fortalecendo o intercâmbio entre as diferentes áreas do conhecimento e o 
olhar atento à curiosidade e aos interesses individuais.

Para tanto, as Vivências Interculturais Ampliadas, nesses ciclos, organizam-se em cursos semestrais com 
encontros semanais. Os Tutored Project estimulam a elaboração de projetos pessoais, sempre mediados pela 
Língua Inglesa.

Os cursos vinculados ao eixo de Language Arts valorizam a aproximação com a literatura e acontecem no modelo 
de Book Club: leitura compartilhada de uma obra específica será escolhida para cada faixa etária.

Outras linguagens com base na noção de Artistry promovem a expressão em Língua Inglesa como forma de 
fortalecimento do aluno, estimulando a confiança e a expressão autêntica e autoral do repertório pessoal, como: 
Design Thinking, Music & Drama e Filmmaking.

No eixo de Nature & Society, os cursos com foco nas Ciências da Natureza promovem o contato com os 
fundamentos do método científico, da observação empírica e da pesquisa laboratorial, despertando a curiosidade 
para compreender fenômenos naturais em suas dimensões física, química e biológica. São exemplos de temáticas 
abordadas nesses cursos: Ecosystems, Body and Perception e Engineering.

Os cursos com foco em Society estimulam a reflexão sobre o processo de construção do conhecimento científico, 
com ênfase nos métodos de pesquisa sobre processos históricos e sociais, bem como a análise de problemas 
concretos que marcam a vida na contemporaneidade. São exemplos de temáticas abordadas nesses cursos: 
Biography and Narrative, Society in Perspective, History through Images.

6º E 7º ANO
(1º CICLO)

Segundas e Quartas-feiras,
das 14h00 às 15h30

Segundas-feiras,
das 15h30 às 16h15

ECOSYSTEMS BOOK CLUB
TUTORED PROJECT 

DESIGN THINKING BIOGRAPHY AND NARRATIVE

8º E 9º ANO
(2º CICLO)

Segundas e Quartas-feiras,
das 14h00 às 15h30

Quartas-feiras,
das 15h30 às 16h15

SOCIETY IN PERSPECTIVE
BODY AND PERCEPTION

TUTORED PROJECT 
MUSIC & DRAMA

ENSINO 
MÉDIO
1ª e 2ª Séries

Quintas-feiras,
das 14h45 às 16h45

Sextas-feiras,
das 14h00 às 16h00

HISTORY THROUGH IMAGES TUTORED PROJECT 

ORGANIZAÇÃO - 2º SEMESTRE 2019

ENSINO FUNDAMENTAL II                        

NOVOS HORÁRIOS
2º SEMESTRE

Frequência semanal e horários*: 
6º e 7º ano (1º ciclo):
Segundas-feiras, das 14h00 às 16h15 e Quartas-feiras das 14h00 às 15h30.
8º e 9º ano (2º ciclo):
Segundas-feiras, das 14h00 às 15h30 e Quartas-feiras das 14h00 às 16h15.

ENSINO MÉDIO 1ª e 2ª SÉRIE

Frequência semanal e horários*: 
Semanalmente, às quintas-feiras, das 14h45 às 16h45. 
Quinzenalmente, às sextas-feiras, das 14h00 às 16h00.

* As turmas serão fechadas a partir de um número mínimo de inscritos. Os cursos têm um número limitado de vagas, que serão preenchidas 
de acordo com a ordem de chegada das inscrições.

AS INSCRIÇÕES ESTARÃO DISPONÍVEIS ATÉ O DIA 9 DE AGOSTO.
MATRÍCULAS NAS SECRETARIAS DAS UNIDADES.



WWW.LOURENCOCASTANHO.COM.BR

EDUCAÇÃO INFANTIL
Rua Diogo Jácome, 224

(11) 3049-5330
educacaoinfantil@lourencocastanho.com.br

ENSINO FUNDAMENTAL I
Rua Lourenço Castanho, 273

(11) 3059-5781
ensinofundamental1@lourencocastanho.com.br

ENSINO FUNDAMENTAL II
Rua Bueno Brandão, 283

(11) 3049-5374
ensinofundamental2@lourencocastanho.com.br

ENSINO MÉDIO
Rua Fiandeiras, 77

(11) 3047-0099
ensinomedio@lourencocastanho.com.br


