
Idiomas

PROGRAMAÇÃO (1 dia/8 horas):

08h 30 – Chegada do grupo, apresentação da equipe e boas vindas
09h 00 – Café de recepção
09h 30 – Início das atividades
JOGOS E ATIVIDADES RECREATIVAS
Os jogos e atividades recreativas são preparados levando em conta a faixa etária e características dos participantes e tem 
como objetivo incitar à resolução dos problemas propostos permitindo ao participante raciocinar e estimular as suas 
capacidades cognitivas, aprendizado, assim como desenvolver a sua coordenação motora e reflexiva.

12h 30 – Almoço temático
13h 30 – JOGOS, CANÇÕES E ATIVIDADES RECREATIVAS
 Caça ao Tesouro
 Jogos recreativos/canções
 Grande jogo
16h 30 – Café temático de encerramento
17h 00 – Despedida e retorno do Grupo
OBSERVAÇÃO: Se o grupo optar por mais AVENTURA com tirolesa a atividade será 
no tempo reservado aos jogos recreativos da tarde.

A programação é totalmente em inglês, contando com atividades recreativas, lúdicas, esportivas, de aventura e culturais, fazendo 

com que o aluno se relacione com os desafios de uma situação diferente, aumentando sua capacidade de usar o que foi aprendido 

em sala de aula e adquirindo confiança no uso do idioma em futuras experiências. Além de contribuir no desenvolvimento dos 

conhecimentos do idioma Inglês, a programação favorece a formação do aluno em seus aspectos social, cognitivo, físico e 

emocional, e reforça a integração de alunos e professores.

Explorando o
Conhecimento

O programa é uma divertida  imersão na prática do inglês.

INCLUSO:
- Atendimento com 
exclusividade na Fazenda Sonho 
Meu.
- Seguro pessoal individual.
- Água mineral.
- Equipamentos, monitores e 
facilitadores.
- Alimentação completa:
café recepção, almoço, 
sobremesa e lanche da tarde.
Suco e refrigerante durante as 
refeições.
- Serviço de limpeza.

Política Comercial:
Professor: 01 isenção para cada 15 alunos pagantes.
Motorista: isento
Outros acompanhantes: desconto 50% do valor. (Ref. alimentação, sem direito as atividades)
Alunos bolsistas: pagamento conforme desconto de bolsa (mediante comprovação).(grupo mínimo 20 pessoas pagantes)

Nossa equipe de monitores bilíngues proporcionará um contato 
real com o Inglês de uma forma divertida, envolvente e 
desafiadora. Sempre atentos para que a programação esteja 
adequada ao perfil do grupo.

(54) 3282.78.58 
www.especienativa.com.br
especienativa@gmail.com
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