
Venha conhecer!
 n a  E d u c a ç ã o  I n f a n t i l  d e s d e  1 9 7 9

30%
off



Sejam bem-vindos à Escola Universo!
 

Gostaríamos de agradecer o seu
interesse na Escola Universo. 

Segue abaixo os valores especiais: 
 

Oferecemos para todos os níveis: 
Meio período, semi-integral e integral.

 
O período integral oferecemos 12 horas

podendo ser utilizado das 
07:00 às 19:00. 

Preço: R$1.850,00 a mensalidade com
todas as alimentações inclusas. 

(Preço com desconto: R$1295,00)
 

O período semi-integral oferecemos 
6 horas com alimentações.

Preço: R$1.599,00 a mensalidade. 
(Preço com desconto: R$1.119,00)

 
O meio período oferecemos 4 horas
Preço: R$975,00 a mensalidade sem

alimentação.
(Preço com desconto: R$682,00)

 
Venha nos visitar!

Na visita, apresentamos nossos conceitos, nossa
proposta pedagógica e nossa visão institucional.

Fazemos uma visita guiada pela estrutura física, a fim
de que a pessoa possa perceber como cada

ambiente foi projetado para que as atividades
pedagógicas aconteçam de forma teórica e prática.

Proposta

Clique no botão e assista o vídeo da Escola Universo

30%
off

https://youtu.be/ERQeQtDCD9M


Sobre nós!
 
 
 

Atuamos na educacão infantil desde 1979, somos uma das escolas referência
na região. Gostaríamos de ressaltar alguns pontos trabalhados por nós
durante o processo do ensino-aprendizagem. 
Nossa proposta pedagógica é o interacionismo que visa o desenvolvimento
do aluno em sua totalidade, considerando aspectos: físico, cognitivo,
emocional e social. Na Escola Universo a aprendizagem e a brincadeira são
integradas, e a partir deste ponto trabalhamos: coordenação motora,
aquisição de regras, autonomia, socialização, dentre outras habilidades, além
dos cuidados como higiene, adaptação e alimentação saudável. 
 



 
Grade Curricular 

Linguagem 
Matemática

Ciências
História

Geografia
Artes 

Músicas
Inglês

Nesta proposta de mensalidade 
está incluso as aulas extras:

 
Robótica

Funcional Kids
Musicalização

 Ballet e Ritmos
Oficinas de Artes

 Capoeira
Acompanhamento nutricional

 
Venha fazer parte da nossa história.

Grade Curricular



Escola de Educação Infantil Universo
Rua Anália Franco, 218 - Água Rasa
Tel: 11 2672-3460 / 11 2671-1152

E-mail: contato@escolainfantiluniverso.com.br
www.escolainfantiluniverso.com.br

https://www.facebook.com/infantiluniverso/
https://www.instagram.com/universoescola/

