PROJETOS EXTRA CURRICULARES
2020

COLÉGIO ANGLO ARARARQUARA

Em 2020, resolvemos oferecer uma série de cursos extracurriculares, visando a formação integral do aluno.
Serão curso de com foco na formação artística, cultural, científica e tecnológica dos alunos.

Curso 1: XADREZ
Público alvo: Indicado para alunos do 2º ao 5º ano em diante
Descrição do curso
O curso é para os alunos desenvolverem conceitos básicos e saibam as regras
essenciais para jogar xadrez. O Jogo de xadrez pode ser visto como uma nova
ferramenta pedagógica para contribuir com aprimoramento e enriquecimento das
competências e habilidades que levam a melhoria do desempenho dos alunos.

Descrição das aulas
No início de cada aula haverá uma breve explicação sore o jogo e suas regras.
Em seguida, atividades práticas para memorização e apropriação do conceito.
No final de cada aula terão um desafio prático proposto pelo professor, com
intuito de enriquecer o aprendizagem fazendo com que se divirtam ao mesmo
tempo em que aprendem.

Professores: ALEXANDRE

Investimento R$ 50,00 – Por Mês.
Entrega de 4 cheques no valor – 1º semestre (março a junho) e 4 cheques para
o 2º semestre( agosto a novembro).
Duração: Março a junho e agosto a novembro

Dia da semana: 2ª FEIRA – manhã: das 8h30 às 9h30
tarde: das 14h30 às 15h30

Nº de alunos: mínimo 10 e máximo: 16

Curso 2: TEATRO
Público alvo: Indicado para alunos do 2º ao 5ºº ano em diante
Descrição do curso
O curso de teatro promove o pensamento criativo, independente e articulado, a
sensibilidade para relacionamentos pessoais e cooperação social. A partir das
cenas, improvisações, jogos e personagens, o aluno é convidado a criar
soluções para os problemas propostos, desenvolvendo sua criatividade,
atenção, concentração, respeito através da sua liberdade corporal e discursiva,
de forma divertida, dinâmica e guiada pelas instruções do professor e ensaio
para uma peça a ser apresentada no final do ano.

Descrição das aulas
Estabelecidos os conceitos de foco, palco e plateia, deixando claro que todos os
alunos farão parte do palco e da plateia durante as cenas, para que assim,
tenham todas as vivências e , trabalhem a ansiedade, a compreensão e o
respeito com os colegas. As aulas são dividas em exercícios de aquecimento,
seguidos de improvisação e/ou construção de cenas em grupo, duplas ou
individuais, fechando com uma roda de conversa e avaliação, onde todos
tenham liberdade para expor suas ideias, críticas, dificuldades e facilidades,
dúvidas e sugestões.

Professores: RENATA ZOÉGA
Investimento R$ 70,00 - Por Mês. - 4 cheques no valor – 1º semestre (março a
junho) e 4 cheques para o 2º semestre( agosto a novembro).

Dia da semana: 3ª FEIRA ( Tarde: 14h30 às 15h30)
5ª FEIRA (Manhã: 8h30 às 9h30)
Duração: : Março a junho e agosto a novembro

Nº de alunos: mínimo 10 e máximo: 16

Curso 3: Musicalização
Público alvo: Indicado para alunos do 2º ao 5º ano em diante

Descrição do curso
O curso de Flauta Doce é oferecido aos alunos que sintam vontade de tocar um instrumento melódico
e de desenvolver sua capacidade de expressão musical.

Descrição das aulas
As aulas serão divididas entre teoria e prática, com exercícios e orientação da digitação
da flauta germânica. O repertório será composto por músicas diversas, folclóricas, MPB,
erudita entre outras.

Professores: Cristiane Aere

Investimento: R$45,00 - Por Mês. - 4 cheques no valor – 1º semestre (março a
junho) e 4 cheques para o 2º semestre( agosto a novembro).

Material: Flauta doce ( Yamaha – Germânica) e pasta com plástico.

Dia da semana: As aulas são semanais com duração de uma hora
4ª feira ( turmas da manhã: das 9h30 às 10h30)
4ª feira ( turmas da Tarde: das 16h às 17h)
Duração: Março a junho e agosto a novembro

Nº de alunos: mínimo 8 e máximo: 12

Curso 4: TREINAMENTO ESPORTIVO
Público alvo: Indicado para alunos do 2º ao 5º ano em diante
Neste ano, realizamos um levantamento prévio das modalidades esportivas que
gostariam que oferecêssemos aqui no colégio.

Descrição do curso
Para os alunos que apreciam o futebol, vôlei ou basquete no desenvolvimento
de técnicas para melhor prática deste esporte.

Descrição das aulas
Aulas com aquecimento, treino de fundamentos e partidas de futebol de salão,
vôlei e basquete.
Modalidades com maior número de interessados:
- FUTSAL MASCULINO: 4ª FEIRA das 14h30 às 15h30 ( profº Alan))
- VOLEI FEMININO/*MASCULINO: 2ª feira das 16h10 às 17h10 ( profº Alan)
- BASQUETE FEMININO/MASCULINO: 2ª feira das 15h às 16h ( profº Alan
- FUTSAL MASCULINO: 3ª FEIRA das 10h às 11h ( profº Alan)
- BASQUETE FEMININO/MASCULINO: 6ª feira das 8h45 às 9h45 ( profº Jonas)

Investimento: R$ 30,00 por Mês para cada modalidade esportiva – 1º semestre
(março a junho) e para o 2º semestre( agosto a novembro).

Duração março a junho e agosto a novembro

Nº de alunos: mínimo 10 e máximo 3

Curso 5: Yoga
Público alvo: Indicado para alunos do 2º ao 5ºano em diante

Descrição do curso
A prática da Yoga e da Meditação reduz a ansiedade, aumenta a concentração,
a organização mental, favorece os processos cognitivos e, além de proporcionar
o desenvolvimento psicomotor, as crianças aprendem a se relacionar com as
próprias limitações e emoções, refletindo na sua vida diária.

Descrição das aulas
As aulas terão um cronograma de atividades a serem desenvolvidas no mês.

Professores: Renata Zoéga

Investimento: R$ 40,00 por mês
4 cheques no valor – 1º semestre (março a junho) e 4 cheques para o 2º
semestre( agosto a novembro).

Dia da semana:: As 5ª feiras: manhã: das 8h30 às 9h
tarde: das 16h às 16h30.

Duração: março a junho/agosto a novembro

Curso 7: GRILO ( Gramática, Redação,
Interpretação, leitura e Ortografia).
EM MONTAGEM : Não disponível
Público alvo: Indicado para alunos do 2º ao 5ºano em diante

Descrição do curso
Trabalho com a caligrafia e para não se tornar um simples treino da grafia
inserimos em um contexto da gramática, redação, interpretação, leitura e
ortografia.

Descrição das aulas
As aulas sempre terão um tema atual, partindo de uma interpretação, discussão
e reflexão, procurando atender a todas as exigências do projeto e usando
sempre a escrita nas linhas de caderno de caligrafia.

Professores:

Investimento: R$
4 cheques no valor – 1º semestre (março a junho) e 4 cheques para o 2º
semestre( agosto a novembro).

Material: Folhas de caligrafia

Dia da semana:
Duração: março a junho/ agosto a novembro

Curso 5: TREINAMENTO DE VOLEI
Público alvo: Indicado para mães dos alunos da ed. Infantil ao Ensino médio

Descrição do curso
Auxílio no desenvolvimento de técnicas para melhor prática deste esporte.

Descrição das aulas
Aulas com aquecimento, treino de fundamentos e partidas de vôlei.

Professora: Rita

Investimento: R$ 30,00 por mês .

Dia da semana: 3ª feira das 18h30 às 20h

Duração março a junho e agosto a novembro

Nº de alunos: mínimo 10 e máximo 20

Educação Infantil
Rua Japão, 779 - Vila José Bonifácio - (16) 3303-4670
Ensino Fundamental I
Rua Japão, 779 - Vila José Bonifácio - (16) 3303-4670
Ensino Fundamental II
Av. Queiroz Filho, 1599, Vila Harmonia - (16) 3303-8111
Ensino Médio
Alameda Rogério Pinto Ferraz, 1170, Vila Harmonia - (16) 3303-8116

