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Somos uma escola internacional de IC T
especializada em STEAM para crianças.

Nao somente sentados em uma sala de aula escutando o que o 
professor tem a dizer sem participar, crianças explorarão, investigarão 
e experenciarão o mundo ao redor delas e assim aprender como ele 
funciona. Utilizando Ciências, tecnologia, engenharia, artes e 
matemática, o mundo vai se abrir diante delas e o aprendizado 
acontecerá naturalmente. Isso é o que signi�ca STEAM. Eles apren-
derão a identi�car problemas e solucioná-los, e essa satisfação 
sempre os moverá adiante.

Depois de receber educação proporcionada pela 
Mirai no Hako, crianças irão:

Contribuir e conectar com seu mundo
Ter empatia pelas pessoas ao redor

Ser auto-con�antes e motivadas
Comunicar-se efetivamente

Usar com con�ança tecnologia para solucionar 
problemas e responder questionamentos sobre o 

mundo
Fazer com sucesso a transição para o Ensino 

Fundamental

Aqui nós criaremos crianças que
estão impressionadas com as maravilhas

do vida. Nós os instigaremos a questionar
o mundo que os cerca, sempre pensando

e se perguntando “por que?” e dando
a eles as ferramentas e o conhecimento

para responder essas perguntas!

Nós acreditamos que crianças nascem prontas 
para uma aprendizagem ativa. Elas querem estar 
envolvidas com o que estão aprendendo e como 

estão aprendendo. Para alcançar um 
entendimento profundo, nós apresentamos as 
crianças com diversas oportunidades de apren-

dizado em diferentes contextos, e através de uma 
grande variedade de caminhos de aprendizado.

Um novo
conceito de
educação na

pré-escola
perto da estação 

de Nagoya

Bem vindos à Mirai no Hako. 
Nossa escola tem uma única idéia em mente.

O futuro.
Na Mirai no Hako nós entendemos que o curto período de tempo 
que nossos alunos passam conosco será a base de sua educaçao formal.



Pré-escola

After School

1 ano e meio a 2 anos    crianças nascidas entre 2018.4.2~2019.4.1
2 a 3 anos de idade  crianças nascidas entre 2017.4.2~2018.4.1
3 a 4 anos de idade  crianças nascidas entre 2016.4.2~2016.4.1  

Aula explicativa e aula teste disponíveis

Nosso sta� bil íngue cuidará de cada uma das 
crianças.

Suas crianças irão aproveitar diferentes atividades como 
passeios, cantar músicas em inglês, trabalhos manuais, 

cozinhar, fazer experimentos cientí�cos, hora de leitura e 
jogos educativos. Nós desenharemos formas geométricas 

com eles ensinado como segurar corretamente lápis e 
canetas, crianças irão aprender como ler e escrever o 

alfabeto e a criar palavras com ele.

Crianças e professores almoçam juntos, 
onde as crianças aprendem como comer 

utilizando hashis, garfo e colher, para que 
eles façam a refeição deles por conta, 

encorajando sua independência.

Depois da aula da manhã, é hora do almoço!

Para os pequeninos, nós cuidaremos 
deles com muito amor e carinho! Os 
bebês sentirão como se estivessem 

em casa com suas mamães e papais!

Sala Laranja (1,5 a 2 anos de idade)

Sala Verde (2 a 2,5 anos de idade)

Nosso programa de After School é 
per feito para crianças em busca de 

novos desa�os! 

Suas crianças virão para a escola e 
voltarão para casa em segurança com 

nosso serviço de ônibus!

Crianças podem aprender e 
melhorar o inglês delas com 
aulas particulares de inglês!

Faixa etáriaFaixa etária

Faixa etáriaFaixa etária

GRÁTIS!

Aulas como Programação, Coding e Robótica darão as 
criancas a chance de construir e começar a programar 

robôs e veículos, e até mesmo criar seus próprios 
jogos! Tudo isso também aprendendo sobre Física e 

Engenharia, pensando como solucionar problemas da 
vida real de uma maneira nova e divertida!

depois do almoço
as crianças tiram uma 
soneca e aproveitam

 assim melhor o restante 
do dia delas na 
Mirai no Hako.

Nós oferecemos uma rotina
saudável para nossas 

crianças.

nós fazemos treinamento
de banheiro com nossas 
crianças, assim eles 
aprenderão a como usar
o banheiro por conta

Ao invés de ter apenas uma aula de inglês, na Mirai no Hako
nós queremos que nossos alunos da pré escola 

aprendam diversas matérias como Ciências, Matemática,
Artes e trabalhos manuais tudo em inglês, além de também

aprender japonês, assim a transição para o Ensino Funfamental
será tranquila e sem preocupações. アあ

a

crianças de 3 a 12 anos!  


