LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil
São Paulo, 30 de agosto de 2016.
Prezados Professores, Pais e Alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental
Em 2017, expandiremos a parceria com a Cultura Inglesa - “Cultura In” - para os nossos alunos do Ensino
Fundamental I, do 2º ao 5º ano. Ofereceremos cursos extracurriculares de acordo com os Métodos de
Ensino, Professores e padrões da Cultura Inglesa.
O "Cultura In" funcionará durante o ano letivo, nos dias de semana, no período da tarde.
A matrícula e o pagamento do curso de Inglês extracurricular deverão ser feitos pelos senhores pais e
responsáveis junto à Cultura Inglesa, Unidade Vila Mariana, diretamente. Nessa parceria, o papel do Liceu
Pasteur é de ceder salas para esse fim no período da tarde. A definição de turmas e horários estará
unicamente a cargo da Cultura Inglesa.
Os cursos do "Cultura In" terão um desconto de 20% em relação ao valor padrão desses cursos na Cultura
Inglesa. Esses cursos serão extracurriculares, ou seja, não são obrigatórios e não contam nota para a
disciplina de Inglês, que continuará a fazer parte normalmente da Grade Curricular no Liceu Pasteur. Os
alunos matriculados no "Cultura In" continuarão obrigados a assistir às aulas de Inglês ministradas pelo Liceu
no horário regular.
Os cursos do "Cultura In" para o segmento proposto se dividem nos seguintes estágios semestrais, de acordo
com os padrões habitualmente oferecidos pela Cultura em suas próprias Unidades:
 Pre Kids (1 e 2): para alunos do 2º ano
 Kids (1 e 2): para alunos do 3º ano
 Junior (1 e 2): para alunos do 4º ano
 Teenager (1 e 2): para alunos do 5º ano
Cada um dos estágios é composto de 32 (trinta e duas) aulas com carga horária de 50 (cinquenta) minutos
cada aula.
As turmas de cada um dos estágios do "Cultura In" só serão formadas caso haja no mínimo 8 (oito) alunos,
podendo chegar a no máximo 20 (vinte) por turma. Não haverá necessidade de aplicação de teste de nível
uma vez que os estágios mencionados acima estão atrelados ao ano escolar do aluno.
Será oferecida somente 1 (uma) turma de cada estágio. As vagas de cada estágio serão confirmadas por
ordem de matrícula até o limite preestabelecido.
As aulas das turmas do 2º ao 5º ano serão, sempre no horário das 17h50 às 18h40, nos seguintes dias:
 Pre Kids: terças e quintas-feiras
 Kids: terças e quintas-feiras
 Junior: segundas e quartas-feiras
 Teenager: segundas e quartas-feiras
As matrículas deverão ser efetuadas pessoalmente na Unidade Vila Mariana da Cultura Inglesa, Rua Madre
Cabrini, 413 ou pelo telefone 5549 1722.
Nas aulas e atividades do "Cultura In", os alunos estarão sujeitos às regras de comportamento habituais do
Liceu Pasteur.
Atenciosamente,
A Direção
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