


O ALOHA é um atividade extracurricular que estimula o cérebro 
das crianças através do uso do ábaco.
Neste instrumento os alunos aprendem a fazer todo o tipo de 
operações matemáticas ao mesmo tempo que estimulam 
capacidades como a atenção, criatividade, imaginação, memória 
fotográfica, entre muitas outras.
As aulas têm uma componente prática e muito divertida, com a 
duração de 1h30 semanal
A autoestima e a desmistificação dos números é um dos 
benefícios do ALOHA, que ajuda os alunos a combater a aversão 
à matemática.

O que é o aloha



Níveis aloha

Destinado a alunos entre os 5 e os 13 anos o ALOHA adapta-se à

idade das crianças:

-Tiny Tots: para crianças entre os 5 os 7 anos

- Kids: para alunos que inciam o programa entre os 8 e os 13 

anos

Cada itinerário é dividido em níveis e no final do programa os

alunos aprendem exatamente os mesmos conteúdos.





Aulas Online

O período “diferente” em que nos encontramos obrigou-nos a 
alterar o nosso método de ensino. As aulas virtuais passaram a 
ser uma realidade à qual nos adaptámos com grande rapidez.

Mantendo uma componente prática e muito lúdica, as aulas 
virtuais continuam a motivar e a divertir os nossos alunos.

O feedback por parte dos pais e alunos foi muito positivo e por 
isso manteremos esta modalidade durante o próximo ano letivo, 
ficando ao critério dos nossos alunos se preferem fazer ALOHA 
presencial ou virtual.





Campeonato ALOHA
Todos os anos os alunos ALOHA têm a oportunidade de 
participar no Campeonato Regional, Nacional e Internacional.

É um dia muito divertido, onde sd crianças são desafiadas a 
realizar 70 operações aritméticas em apenas 5 minutos.

Em 2019 três alunos portugueses participaram no Campeonato 
Intenacional ALOHA na China, concorrendo contra mais de 900 
alunos de todo o mundo. Trouxeram para casa o 1º e 3º lugar da 
sua categoria.





ALOHA 
Externato Marista de Lisboa

Horário presencial:

Pré-escolar- terça e quinta-feira: 14h30-15h15
1º Ciclo-terça-feira:17h00-18h30 
2º Ciclo: terça-feira: 17h00-18h30

Horário Virtual:

A definir de acordo com a disponibilidade de todos os inscritos



Mais informações

Para informações mais detalhadas sobre o ALOHA pode 
consultar o nosso site: www.alohaportugal.com ou clicar no 
seguinte link: Vídeos ALOHA

http://www.alohaportugal.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1gLo2UeAXoBy4ga43gPuecgFfYsxt4zwF


Obrigado!


