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Na Vila somos nós que construímos o
ambiente “mão na massa”, utilizamos
todos os nossos espaços como
ambiente de aprendizagem, sentamos
no chão, na grama, ultrapassamos
nossos muros, consolidamos
conhecimento de diversas formas.
Acreditamos que todos esses fatores
são fundamentais para o processo de
aprendizagem das crianças e para
fazermos uma pedagogia moderna,
voltada para as habilidades necessárias
para esta geração de alunos, que precisa
ser despertada para o desejo, a
curiosidade, a vontade de aprender e de
refletir.

Muito mais do que
uma escola...

Somos uma escola da Educação Infantil
ao Ensino Fundamental II, orientadas
pelo socioconstrutivismo.

Acreditamos na capacidade que todos
os alunos têm de aprender e damos a
eles a oportunidade de participarem do
seu processo de aprendizagem,
opinando e trazendo suas vivências,
sempre com um olhar individualizado.

Nós prezamos pelo ambiente prazeroso
e motivador, por gerar nos alunos uma
memória afetiva em relação a Vila e ao
seu processo de aprendizagem. 
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Existe um mito de que as escolas orientadas pelo
socioconstrutivismo deixam o aluno livre, não têm
disciplina, regras e avaliações. Temos tudo isso, a
diferença está na forma de conduzir. 

Aqui, o conhecimento se constrói e se avalia todos os
dias. Temos provas, notas, boletins (a partir do Ensino
Fundamental), mas expor o aluno às suas dificuldades,
pressionar por notas como se elas fossem a única forma
de medir aprendizagem, fazer tarefas e avaliações
extensas sem uma razão benéfica por trás, não é o nosso
formato de trabalho. 

Mitos do
socioconstrutivismo

CLIQUE AQUI

e CONHEÇA os
nossas práticas
pedagógicas.

https://www.youtube.com/watch?v=c8Y2ZkRgyJY
https://www.youtube.com/watch?v=c8Y2ZkRgyJY
https://www.youtube.com/watch?v=c8Y2ZkRgyJY
https://www.youtube.com/watch?v=c8Y2ZkRgyJY
https://www.youtube.com/watch?v=c8Y2ZkRgyJY


Nossos
diferenciais

Trabalhamos em sala de aula com uma equipe multidisciplinar
composta por pedagogas, fonoaudióloga, psicólogos,
psicomotricista, educadores físicos e músico. Oferecemos o
inglês com uma franquia especializada 2x na semana. Na área
nutricional, prezamos sempre pela boa alimentação dos nossos
alunos, por isso a Vila é a única escola que oferece lanche
coletivo e saudável, com uma alimentação caseira, toda feita na
escola, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Conhecimento global + Alimentação saudável 

A educação mão na massa, também chamada de movimento
maker, é praticada na Vila desde os primeiros anos. Nas aulas,
os pequenos podem criar, montar e experimentar, tornando o
aprendizado mais prazeroso e significativo. Com essa
abordagem e um número reduzido de alunos em sala, nossos
professores conseguem acompanhar o processo de
aprendizagem individual de cada criança e não apenas o seu
resultado final.

Movimento “mão na massa” + olhar individualizado

Além da nossa estrutura, para realizar as nossas propostas
inovadoras, contamos com uma equipe fortemente capacitada.
É por isso que a Vila investe constantemente em formações,
cursos, palestras, projetos internos e treinamentos para
desenvolver o autoconhecimento e aperfeiçoamento da equipe.
Com esses três pilares alinhados, nossas crianças encontram
tudo o que precisam para se tornarem protagonistas da sua
história.

Um lugar onde os métodos, a equipe e o espaço se
complementam
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Nossos
diferenciais

Na Vila, o uso de celular e tablets é proibido, desde o Infantil até
o Fundamental 2. Decisão tomada em conjunto com os próprios
alunos do ensino fundamental 2. Em vez de jogos eletrônicos ,
no recreio eles brincam de pique-esconde, de bola, de
escorrega, de dama, xadrez ou simplesmente conversam,
sentam na grama para bater papo... Por incrível que pareça, aqui
o celular não faz a menor falta. Mas isso não significa que a
tecnologia não esteja inserida no dia a dia da Vila. Promovemos,
de forma orientada, o uso de ferramentas digitais para auxiliar
no processo de aprendizagem.

Tecnologia? Só se for orientada!

Trabalhamos para que nossos alunos sejam autônomos, críticos
e participativos, capazes de atuar em sociedade com
competência, dignidade e responsabilidade. Propiciamos uma
experiência que os insira, de forma gradual, na complexidade
das relações sociais, da cultura e do trabalho, como
verdadeiros cidadãos. À medida que vão crescendo inserimos
ações e disciplinas direcionadas à cidadania e sustentabilidade
(Como o Programa Pedal, a disciplina Vila Cidadã, o projeto
Geladeira literária, e tantos outros, fixos ou temporários).

Projetos direcionados à cidadania e sustentabilidade

Oferecemos a opção de Integral duas ou três vezes por semana,
em dias fixos, ou todos os dias da semana. No período do
contraturno os alunos fazem uma hora de aula de Inglês*,
participam do momento de leitura, praticam esportes, realizam
atividades lúdicas, voltadas para o desenvolvimento da
linguagem e do raciocínio lógico. As atividades do período
integral são planejadas e aplicadas pelos nossos pedagogos e
parceiros, de forma estimulante e prazerosa. Também
oferecemos a opção do Semi Integral, que a criança almoça na
escola e participa apenas da aula Inglês.

Educação Integral

* Os alunos têm o contato com o idioma, de forma muito lúdica, através do nosso
parceiro RED BALLOON.

Escola Vila Aprendiz | www.vilaaprendiz.com.br



Oferecemos uma estrutura planejada para garantir aos nossos
alunos um espaço aconchegante e acolhedor. Buscamos maior
contato com a natureza e nos preocupamos com a alimentação,
o bem-estar, a felicidade e o desenvolvimento psicomotor da
criança.

Levamos em consideração a necessidade de uma ligação
afetiva com o primeiro espaço longe da sua casa. Seremos um
canal para despertar a curiosidade e o aprendizado e enfrentar
o desafio da autonomia.

Para isso, consideramos fundamental a parceria com a família. A
Escola irá manter um diálogo aberto com os pais, para que
apoiem ativamente a tarefa educacional.

Educação
Infantil

Uma Vila de descobertas

Integral +

Atividades curriculares
(além da aula regular)

Inglês
(a partir do Infantil 1)

Música

Fonoaudiologia

Psicologia

Arte

Educação Física
(a partir do Infantil 3)

SAIBA MAIS
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https://www.vilaaprendiz.com.br/educacao-infantil
https://www.vilaaprendiz.com.br/educacao-infantil


Observação
- Cada semestre contém 100 (cem) dias letivos.
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2º semestre/2021

ITEM
VALOR
(INGLÊS INCLUSO)

Integral (2x/sem)

Integral (3x/sem)

Integral (5x/sem)

Semi (2x/sem)

R$ 1,269,69

R$ 1.645,40

R$ 2.269,50

R$ 640,62

VALOR
(SEM INGLÊS) INCLUSO

R$ 919,69

R$ 1.295,40

R$ 1.919,50

X

01 esporte, música, artes, ref. escolar,
lanche e almoço.

02 esportes, música, artes, ref. escolar,
lanche e almoço.

03 esportes, música, artes, ref. escolar,
lanche e almoço.

4h de inglês/semana e almoço.

Observações

- Inglês 4h por semana (terças e quintas), com a Red Balloon.
- Esportes: natação, funcional kids, balé e judõ.
- O semestre letivo corresponde a 06 (seis) meses de mensalidades. Os alunos matriculados em julho
e agosto pagarão 06 (seis) meses; em setembro, 05 (cinco) meses; em outubro, 04 (quatro) meses;
em novembro, 03 (três) meses; em dezembro, 02 (dois) meses.
- Não serão concedidos descontos de pontualidade nos valores do Integral.

Investimento

Mensalidades (manhã e tarde)

SÉRIE VALOR
DESCONTO POR
PONTUALIDADE

VALOR
LÍQUIDO

Infantil I ao IV

Ninho

R$ 1,625,00

R$ 1.685,00

5%

5%

R$ 1.543,75

R$ 1.600,75

1/2 turno extra (com lanche) R$ 120,00

Observações
- Descontos especiais: 02 filhos = 7,5% cada um; e 3 filhos = 10% cada um.
- O Pagamento das mensalidades ocorrerá todo 1º dia útil. Os descontos acima só serão válidos para
pagamentos no dia do vencimento.

Refeições

REFEIÇÃO
MÊS
(20 DIAS) DIA

Lanche turno

Almoço

R$ 230,00

R$ 460,00

R$ 11,50

R$ 23,00

(Educação Infantil)
Tu

rn
o

 R
eg

u
la

r
In

te
gr

al
 e

 S
em

i-
in

te
gr

al



O Ensino Fundamental marca uma importante etapa no
desenvolvimento do aluno e na sua relação com o mundo que o
cerca. 

Temos a tarefa de propiciar aos alunos deste segmento uma
experiência que os insira, de forma gradual, na complexidade
das relações sociais, da cultura e do trabalho, como
verdadeiros cidadãos. À medida que vão crescendo, inserimos
ações e disciplinas direcionadas à cidade e sustentabilidade
(como o Programa Pedal, a disciplina Vila Cidadã, o projeto
Geladeira Literária, e tantos outros, fixos ou temporários).
Trabalhamos para que nossos alunos sejam autônomos, críticos
e participativos, capazes de atuar em sociedade com
competência, dignidade e responsabilidade.

Ensino
Fundamental I e II

Dias repletos de aprendizagens,
descobertas e amizades

Integral +

Atividades curriculares

Fundamental I
Português, produção textual,
matemática, história, geografia,
ciências, educação física,
artes, biblioteca, musicalidade.

Fundamental II
Português, produção textual,
matemática, história, geografia,
ciências, educação física, artes,
Vila Cidadã, Programa Pedal,
Projeto Expedição Literatus.

SAIBA MAIS
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https://www.vilaaprendiz.com.br/ensino-fundamental
https://www.vilaaprendiz.com.br/ensino-fundamental


Observação
- Cada semestre contém 100 (cem) dias letivos.

Mensalidades (manhã e tarde)

Refeições
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Para maiores informações, 

pedimos que entre em

contato por telefone.

         
(81) 3127.6009

Investimento

SÉRIE VALOR
DESCONTO POR
PONTUALIDADE

VALOR
LÍQUIDO

Fundamental 1

Fundamental 2

R$ 1,858,42

R$ 1.858,42

5%

5%

R$ 1.765,50

R$ 1.765,50

1/2 turno extra (com lanche) R$ 120,00

Observações
- Descontos especiais: 02 filhos = 7,5% cada um; e 3 filhos = 10% cada um.
- O Pagamento das mensalidades ocorrerá todo 1º dia útil. Os descontos acima só serão válidos para
pagamentos no dia do vencimento.

REFEIÇÃO
MÊS
(20 DIAS) DIA

Lanche turno

Almoço

R$ 230,00

R$ 460,00

R$ 11,50

R$ 23,00

(Ensino Fundamental I e II)
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Atenção
!

Integral e Semi-integral



SAIBA MAIS

O que vem
por aí...

O que vem
por aí...

Durante toda nossa trajetória, o investimento em estrutura
física esteve presente na história da Vila, pensando
sempre em melhorias para vocês. Hoje, com duas
unidades, duas expansões, anunciamos um novo prédio
da Vila, que será inaugurado em 2021.

N O V O  P R É D I O

https://www.youtube.com/watch?v=4dBPH1x60c0
https://www.youtube.com/watch?v=4dBPH1x60c0
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Vem ser

Vila Aprendiz!

Venha conhecer mais sobre a nossa
proposta pedagógica, diferenciais e

valores!
 

Agende uma visita para que possamos
entender melhor a necessidade da sua

família e mostrar como a Escola Vila
Aprendiz pode ser ideal para a educação

básica de seu filho ou filha.
 


