NÃO PODE PARAR

ESTRUTURA
O Colégio Via Sapiens atende alunos do Infantil ao
Ensino Médio, utilizando uma estrutura totalmente
adaptada a cada faixa etária, em uma área de
7000 m2, cercada pela natureza.

MATIFIC

Hoje, devido a pandemia, nossos alunos não estão
desfrutando da estrutura oferecida, mas em breve
voltarão a utilizá-la em sua totalidade.
Conheça a estrutura do Via no vídeo ao lado:

INFANTIL

AULAS REMOTAS

https://www.youtube.com/watch?v=rs1LqcRM1Y8&t=7s
PLATAFORMAS
EDUCACIONAIS

Assim como todas as escolas, o Colégio Via Sapiens teve
de se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia.
Porém, como sempre fez um uso efetivo da tecnologia na
sua rotina, a adaptação foi bem mais tranquila.

https://www.facebook.com/watch/?v=2619670904987503

Mas além das plataformas utilizadas, o grande
diferencial são as aulas propriamente ditas, dadas
com maestria pelo grande time de professores que
se superam a cada dia, tornando as AULAS
ATRATIVAS, COM CRIATIVIDADE, RESPEITO E
CARINHO PELOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS.

MÉDIO

FUNDAMENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=M4jI9aZpYNo

Todos os alunos têm aulas online, cada segmento com
suas peculiaridades. A Educação Infantil e o
Fundamental I utilizam o Plurall, uma plataforma pela qual
podem assistir aulas “ao vivo”, aulas gravadas e ainda
realizar atividades e avaliações. Fundamental II e Médio
utilizam o Google For Education e o Google Meet para
assistirem às aulas e o Plurall para algumas atividades,
avaliações e simulados.

https://www.youtube.com/watch?v=syE9dTMDXk4

O Matific é uma plataforma digital premiada
internacionalmente, em que a exploração
matemática e a solução de problemas são
feitas de forma divertida graças ao uso de
jogos interativos. Com os recursos
propostos, os alunos aprendem a pensar de
forma matemática e o desempenho
melhora muito. Surpreenda-se com mais
esse recurso inovador!

https://www.youtube.com/watch?v=3ifQieriJqE
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/viasapienscolegio

colegioviasapiens

@via_sapiens

VIASAPIENS.COM.BR

MATRÍCULAS ABERTAS
2º SEMESTRE - 2020

for Education

Berçário e Recreação

11

9 5770 7848

CLIQUE AQUI E
AGENDE UMA VISITA
COM TODA SEGURANÇA.
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