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Caros pais e crianças do Algarve,

Temos o prazer de finalmente anunciar que vamos abrir em setembro de 2020!

O Centro é um ambiente de aprendizagem bilingue (português e inglês) em

crescimento, para crianças dos 4 aos 13 anos, cercado pela natureza perto de Lagos,

no Barlavento Algarvio. Centrados na aprendizagem baseada em projetos,

capacitamos as próximas gerações a aceder ao seu brilho singular e potencial de

aprendizagem, fomentando a ligação à sua verdade interior, e estimulando a sua

curiosidade e capacidade inata para aprender, através da nossa apaixonada,

competente e dedicada comunidade de educadores e especialistas na matéria.
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Este primeiro ano as inscrições serão abertas a crianças entre os 4-13 anos de idade. A

nossa meta continua a ser proporcionar educação a estudantes até aos 18 anos de

idade, procurando gradualmente crescer nesse sentido!

  

Em março encontrámos o local perfeito para o nosso Centro de aprendizagem: uma

terra maravilhosa de 16 hectares, localizada perto de Bensafrim, a apenas 8

minutos de carro de Lagos. A área tem imensa natureza selvagem e temos estado a

transformar o espaço no nosso Centro educativo pronto para a sua criança/s vir e

aprender connosco. Também temos trabalhado arduamente para criar a nossa horta

Nautiluz, que está a começar a produzir com incrível generosidade alimentos para nutrir

todos!
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Club
Infantil
Nautiluz 

Oferecemos um lugar para os seus filhos estarem, aprenderem, divertirem

e brincarem, das 9h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. Haverá

muitas oportunidades para as crianças se divertirem na nossa horta e na

natureza, mas também um espaço interior para descanso e atividades

relaxantes. Cada dia é planificado pelos nossos educadores e irá conter 

projetos bastante significativos para que todas as crianças desenvolvam

habilidades e autonomia que as preparem para os próximos passos na

sua educação, ao mesmo tempo dando espaço para a curiosidade e para

seguirem os seus próprios interesses e paixões. 

A abordagem pedagógica será inspirada em Reggio Emilia e seguindo

também a Metodologia e Currículo Lumiar. O nosso Centro de

aprendizagem, desde o clube infantil até às idades mais velhas, é um

ambiente de aprendizagem bilingue, em português e inglês. Serviremos

almoço, frutas e bebidas.

4-6 anos
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Inscrições para setembro já estão ABERTAS!



 

Iniciaremos em setembro para oferecer uma aprendizagem baseada

em projetos, seguindo a metodologia Lumiar e cobrindo ao

Currículo Português para crianças dos 6 aos 13 anos, com recurso

ao Mosaico Digital Lumiar, o que nos permite trabalhar em sinergia

tanto com os projectos como com o currículo. Os nossos tutores são

professores formados e certificados e facilitarão um ambiente de

aprendizagem bilíngue (inglês e português).

Serão criados dois grupos etários mistos: 6-9 anos e 10-13 anos,

com o máximo de 15 alunos em cada grupo. Escolhemos a

Metodologia Lumiar porque oferece uma forma moderna e

progressista de educação que se adequa bem com os valores da

Nautiluz.
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Os nossos tutores e o próprio terreno proporcionam as condições ideais para que os

nossos alunos tenham a oportunidade de gerir ativamente o seu próprio processo, com

orientação, e isto dá-lhes o espaço para naturalmente irem ao encontro da sua paixão

pela aprendizagem. Todos os dias estaremos a aprender através de experiências da

vida real junto da natureza. Há espaço mais do que suficiente no nosso terreno para as

crianças brincarem, darem azo à curiosidade, e terão muitas oportunidades para se

movimentarem e usarem o seu corpo livremente e de forma natural para elas.

Pesquisas recentes provam que o nosso cérebro aprende de uma forma muito mais

produtiva e lógica se dermos movimento ao nosso corpo diariamente. Daremos ênfase a

atividades físicas diárias para promover o que já sabemos sobre esta relação cérebro-

aprendizagem. Para complementar, temos espaços interiores acolhedores e

inspiradores destinados a formas de aprendizagem mais focalizadas quando não

estivermos no exterior.
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O objetivo da Metodologia Lumiar é oferecer uma forma moderna de educação que promova a

autonomia, a aprendizagem integrada e contextualizada, desenvolvimento de competências e

habilidade e uma forte ligação à vida real. Tem como objetivo criar um ambiente onde os

estudantes necessitam de ter participação ativa e tomar alguma responsabilidade pela sua

própria aprendizagem. Os projetos serão baseados nos interesses das próprias crianças,

orientados pelo seu tutor. Acreditamos que quando estamos interessados em algo a

aprendizagem acontece por si só! Os projetos estimularão e desafiarão as crianças a pensar,

pesquisar e criar, e proporcionarão muitas oportunidades para a resolução de problemas. Através

de projetos de grupo & colaborações, as crianças terão de praticar competências de trabalho em

equipa, comunicação e expressão, tanto intelectual como emocional. Haverão também projetos

individuais onde as crianças poderão treinar trabalhar de forma independente.

A nossa base pedagógica é
powered by Lumiar:
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Os tutores são responsáveis pelo planeamento dos ciclos

de aprendizagem com as crianças - com vista a assegurar

o domínio básico da compreensão - e pela organização de

visitas de especialistas em certas áreas dos projetos, que

no modelo Lumiar são apelidados de mestres. Por exemplo:

quando estivermos a aprender sobre alimentação iremos

convidar um agricultor ou um chef. As crianças vão

conhecer pessoas que vêm partilhar os seus

conhecimentos e habilidades em diferentes áreas para os

inspirar e dar os contributos para a sua excitante viagem de

aprendizagem. Teremos todo o prazer em tê-los como pais

a colaborar connosco, convidando-vos a partilhar as vossas

habilidades com as crianças!
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Escala de valores:
Os valores seguintes aplicam-se a 10 meses por ano para cada escala. Dedicamo-

nos a tornar a Educação Nautiluz acessível a todas as crianças e a todas as

famílias. Por conseguinte, esta escala baseia-se na confiança e solidariedade. No

entanto, se não estiver atualmente em condições de pagar o nível mais baixo da

escala, compreendemos perfeitamente. Estes tempos são difíceis e cheios de

incerteza para todos nós. Estamos juntos nisto e é nossa missão criar um ambiente

de aprendizagem seguro e estável para que os seus filhos possam florescer e se

desenvolver. 

Por isso, POR FAVOR, contacte-nos para encontrarmos outras opções viáveis para si.
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** Se desejar apoiar mais crianças ou o nosso trabalho, a nossa

comunidade acolhe com agrado donativos através de paypal

nautiluz@tutanota.com

Preço por criança
por mês*:
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Valor solidário: 300,-euros (cobre custos)

Valor base: 450,- euros (cobre salários)

Valor de cobertura total:  600,- euros (cobre salários e custos)

Valor de pagamento antecipado**: 700,- euros (cobre todos os custos e suporta os

custos de outra criança)

*pagável durante 10 meses por ano



Se estiver interessado em candidatar-se ao Nautiluz para

Setembro de 2020, por favor preencha o formulário de

candidatura no nosso website www.nautiluz.pt em “Candidate-

se aqui” 

Em caso de dúvidas extra, pode contactar a nossa “Embaixadora

da Família”, Paula Oliveira, pelo telefone +351 965 883 364, de

segunda a sexta-feira, entre as 15h00 e as 17h00 (hora de

Lisboa). Ela entrará em contacto consigo rapidamente!

Com amor, 

Equipa Nautiluz.
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www.nautiluz.pt

https://www.nautiluz.pt/
https://www.nautiluz.pt/

