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Estabelecemos nossa relação com a criança e a família de modo afetivo, compreen-
dendo suas necessidades de desenvolvimento emocional e cognitivo. Mas há uma 
obrigação muito clara em nossa missão como escola bilíngue: a fluência nas duas 
línguas (Português e Inglês). Por isso, colocamos toda nossa força nos anos iniciais, 
de modo que nossos alunos assimilem todas as bases imagéticas, fonéticas e lin-
guísticas necessárias ao desenvolvimento amplo e orgânico do aprendizado..

Nossas crianças vivenciam a língua ao in-
vés de decorarem nomes, nomenclaturas ou 
aspectos gramaticais estáticos ou estanques.
São múltiplos projetos com inúmeros recur-
sos. Fazemos uso de tecnologias como robó-
tica, simulações de ações sociais ou comuni-
tárias, visitas, processos de base sustentável 
e de valorização do meio ambiente, projetos 
de mobilização familiar e estímulos múl-
tiplos quanto a aspectos racionais e emo-
cionais. Esse DNA permite ao nosso aluno 
aprender inglês vivenciando-o..

É confortante ver o aprendizado de uma crian-
ça em pleno desenvolvimento. De todo modo, 
não nos contentamos com o fazer, mas com 
o “fazer feliz”. Nossos profissionais são pre-
parados para potencializar a boa emoção e a 
razão que gera amor, compreensão e sinergia.
Acreditamos que a potencialização do apren-
dizado se dá de maneira nítida e intensa 
quando a criança deseja realmente participar 
do processo. Então, tudo tem que ser feito com 
alegria e motivação., sem as quais, pode até 
haver resultado, mas precário e vazio.

APRENENDO DE FORMA ATIVA LUDICIDADE E ALEGRIA
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Nosso processos de aprendizado, como já dissemos, a tecnologia é um substrato 
muito relevante, pois não há área em que o inglês esteja tão presente e seja tão ne-
cessário.. Seja pela gamificação, pela cultura maker ou por métodos de construção do 
pensamento pelo uso da tecnologia, o nosso aluno estuda Inglês sem deixar de lado 
a velocidade e a acessibilidade que tanto representam a teconogia do dia-a-dia.

Nossa plataforma bilíngue faz uso das mais 
modernas tecnologias de interação e inte-
gração do aluno com as demandas internas 
e externas. O campo da programação em 
código como da visual nos entregam ferra-
mentas poderosas, que ampliam a concen-
tração, abrem novas linhas de pensamento e 
integram com mais naturalidade o aluno aos 
textos, matérias ou mesmo assuntos ampla-
mente difundidos em língua Inglesa. Todo 
esse processo é sempre leve e proporcional 
à idade e/ou maturidade da criança.

Nossa plataforma bilíngue faz uso das mais 
modernas tecnologias de interação e integra-
ção do aluno com as demandas internas e 
externas. Tanto o campo da programação em 
código como da visual nos entregam ferra-
mentas poderosas, que ampliam a concen-
tração, abrem novas linhas de pensamento e 
integram com mais naturalidade o aluno aos 
textos, matérias ou mesmo assuntos ampla-
mente difundidos em língua Inglesa. Todo 
esse processo é sempre leve e proporcional à 
idade e/ou maturidade da criança.
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Mas não é só de tecnologia ou projetos inovadores que vive a criança. 
É fundamental que, no desenvolvimento de outra língua, geremos es-
tímulos múltiplos relacionados às necessidades que nem sempre são 
de “jovem”, mas continuam representando formas de melhoria do ser 
humano, integração desse com o mundo real, simples e maravilhoso.
Ações de plantio (horta), práticas culinárias e brincadeiras tradicionais 
reforçam o reconhecimento de si e do outro por meio da nova língua. 
Esse processo traz ao imaginário do aluno a identificação da humani-
dade universal. 
Nas rotinas comuns, o aluno se reconhece como parte do grupo de que 
participa, e entende que esses valores universais estão presentes em 
todas as formas de expressão e, portanto, de aproximação de culturas 
com línguas distintas.

Agora que você já escolheu a sua nova família, aproxime-se. Desfrute 
do modo MaxxEnglish de ser. Saiba que nossas portas estarão sempre 
abertas para a sua família, oferecendo sempre aquilo que julgamos ser 
realmente melhor. E como não deveria deixar de ser, veja seu filho se 
desenvolver de modo natural e espirituoso tanto no domínio da língua, 
quanto na relação que estabelecerá com os colegas, professores, orien-
tadores e colaboradores em geral.

FAZENDO PARTE DA NOSSA FAMÍLIA

Nosso material didático representa o que de mais mo-
derno existe em educação bilíngue. Nosso parceiro 
conta com projeto adaptativo que consegue atender à 
demanda geral sem perder de vista o desenvolvimento 
individual. O Sistema é atualizado com conceitos, prin-
cípios e padrões definidos na BNCC, gerando não so-
mente qualidade no processo pedagógico, mas também 
credibilidade e precisão..
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