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A Escola Affinity Arts iniciou suas atividades educacionais em 1996, com a oferta
de Dinamização Infantil e formação em Balé. Seus fundadores, educadores e

músicos norte-americanos, foram impulsionados pelo sonho de criar um
modelo educacional internacional, baseado no princípio da unidade na

diversidade e na promoção das artes. O programa, cuidadosamente elaborado
para oferta de Educação Infantil, foi pioneiro na cidade ao incluir musicalização

e artes plásticas na grade curricular. A Escola também ficou conhecida por
promover Saraus Musicais para a comunidade Brasiliense, recebendo artistas

locais e internacionais, alavancando assim a cultura da cidade.

Na Escola Affinity Arts é prezado o pluralismo de ideias e a construção
de conhecimento se dá através de um programa interdisciplinar 

que na prática também perpassa a transdisciplinaridade. 
A Escola utiliza uma coletânea de métodos inovadores e uma prática
pedagógica que se apoia em pesquisas científicas ligadas à área de

neurociência e educação, que fundamenta sobre a plasticidade cerebral e a
importância do incentivo e fornecimento de recursos e oportunidades para a

criança desenvolver plenamente suas habilidades e potenciais.
Utiliza a combinação de diferentes metodologias e teorias de ensino,
influenciadas por Loris Malaguzzi, Lev Vygotsky, Maria de Montessori, 

John Dewey e Jean Piaget, além de métodos da psicologia desenvolvidos por
Dr. Rudolf Dreikurs (estímulo de comportamento de cooperação sem punição

ou recompensa) e Dr. Marshall Rosenberg (comunicação não-violenta).

BREVE HISTÓRICO

METODOLOGIA

A musicalização é o coração da Escola Affinity Arts!
As aulas são baseadas nas abordagens internacionalmente reconhecidas de
Zoltán Kodály e Jacques-Dalcroze. O propósito da oferta de musicalização é
aprimorar a coordenação entre olhos, ouvidos, mente e corpo, enfatizando a
consciência melódica e harmônica, buscando manter ativo o interesse das

crianças através da criatividade, e promovendo a experimentação, a criação e
a expressividade. A Escola possui um piano de cauda e as aulas de

musicalização são conduzidas por educadores que também são músicos
profissionais (um pianista erudito e um pianista jazzista).

MUSICALIZAÇÃO



Ofertado para crianças entre 6 e 12 anos de idade que
estejam regularmente matriculadas no Ensino Fundamental.

O programa IDEALS adota a interação de agrupamentos
multietários, conhecida como multi-age grouping.

 
Vygotsky, corroborava com a ideia de que o conhecimento é
construído nos processos de interação, para ele “é na troca

com outros sujeitos e consigo próprio que se vão
internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o

que permite a formação de conhecimentos
e da própria consciência”. 

Nessa perspectiva, compreendemos que em ambientes
coletivos de aprendizagem a criança encontra elementos

favoráveis para o seu desenvolvimento, por meio de relações
que a impulsionam. Nesse sentido, os agrupamentos

multietários são evidenciados, pois a aprendizagem se dá a
partir da troca entre os alunos,

que passam a ser os mediadores do processo juntamente
com os professores. 

 
O programa, ministrado somente na língua inglesa, utiliza a

interdisciplinaridade como estratégia central, abordando
temas científicos, sociais e éticos, além do desenvolvimento

artístico por meio do estudo da música e das artes plásticas. 
Todo semestre também são oportunizadas 

apresentações teatrais e musicais.
 

Em relação às práticas pedagógicas adotadas neste
programa, ganha destaque o desenvolvimento de projetos -

PBL, pensados de maneira global e com objetivos
individualizados, que buscam formas dinâmicas de
contemplar as curiosidades e interesses dos alunos.

O PROGRAMA IDEALS
 - Integrated Drama, English, Art, Language and Science -

 



Informações
Práticas 



O programa IDEALS ocorre três vezes por semana: 
às terças, quintas e sextas-feiras.

Horário: 13h30min a 17h.

Horário:  17h a 18h
(TER/QUI/SEX)

Para conhecer a grade de atividades ofertadas, clique aqui.

PERIODICIDADE

AFFINITY PLUS
(OPCIONAL - HORÁRIO AMPLIADO)

Horário do almoço:  12h30min a 13h.
(TER/QUI/SEX)

 
A Affinity  Arts preza pela saúde dos alunos e busca influenciar sua comunidade

escolar no sentido de desenvolver hábitos alimentares saudáveis. Os cardápios são
elaborados por uma profissional de Nutrição, legalmente habilitada, e com vasta

experiência no âmbito escolar. A nutricionista é responsável pelo acompanhamento
nutricional dos alunos e organização de campanhas e ações de conscientização. 

Todas as refeições são preparadas em cozinha própria da escola. Os produtos
utilizados são frescos e de alta qualidade. A Escola também conta com o apoio de

uma equipe multidisciplinar de assessoria e treinamento gastronômico,
responsáveis pela supervisão e controle de qualidade dos alimentos ofertados.

 
Obs.: o LANCHE vespertino é uma cortesia da escola para todos os alunos do
IDEALS.

ALIMENTAÇÃO
(OPCIONAL - ALMOÇO)

Horário:  13h a 13h30min
(TER/QUI/SEX)

A Affinity Arts oferece auxílio pedagógico (gratuito e não
obrigatório) para execução de deveres de casa referentes à

escola frequentada no período matutino.

AUXÍLIO PEDAGÓGICO

https://www.affinityarts.com.br/programa-affinity-plus.html


Aulas de
Instrumento
Musical
 



A Escola Affinity Arts oferece, como serviço opcional, aulas de piano e/ou
violino para crianças a partir de 4 anos de idade (mediante solicitação de

seus responsáveis) e adultos.

Descrição dos procedimentos para alunos menores de idade:
1. O responsável realiza o preenchimento de formulário específico na secretaria
escolar.
2. O professor recebe a solicitação e realiza uma aula experimental com o
aluno.
3. A secretaria escolar informa o responsável sobre o resultado.
Nota: o resultado varia de acordo com a vontade e maturidade da criança. 
É de extrema importância iniciar aulas de instrumento no momento mais
adequado para o aluno.
4. Mediante a aprovação do aluno, o responsável poderá contratar este
serviço.

Sobre as aulas (para alunos do IDEALS): 
São ministrados um total de 30 (trinta) minutos semanais, divididos de 2 a 3

vezes por semana, de acordo com interesse e maturidade do aluno.
A exposição em menor quantidade de tempo ao instrumento, além de

propiciar a concentração com um aproveitamento integral, estabelece uma
relação de apreço e deleite na prática musical. O cuidado nesta relação

estabelecida com o instrumento, vai muito além de não dar margem para
associações negativas à experiência ou à uma obrigatoriedade por comportar

um período maior que o suportado pela faixa etária.
 

As aulas de piano são baseadas nos Métodos: Hal Leonard, Music for Little
Mozarts, Suzuki, Leila Fletcher, entre outros.

 
As aulas de violino são baseadas no Método Suzuki. 

O aluno poderá trazer seu próprio violino, mas caso opte por utilizar um violino
da escola, é cobrada uma taxa anual para manutenção do instrumento. Obs.:
Instrumentos locados não podem ser retirados das dependências da Escola.

 
À medida que o aluno apresenta evolução significativa, é possibilitada a

oportunidade de integrar a Orquestra de Câmara Affinity Arts, que também é
composta por professores e músicos profissionais.

AULAS DE INSTRUMENTO
(SERVIÇO OPCIONAL)


