Atividades Extracurriculares 2020
Ensino Fundamental II

Coral
Projeto: “Cante e encante”
Público alvo: 6º em diante

Descrição do curso: O curso de Canto Coral ministrado pela professora
Cristiane Aere, vem promover um encontro de alunos que sintam vontade de
cantar, de aprender a projetar a voz, de desenvolver sua capacidade de
expressão individual e em grupo, através de um repertório escolhido pelos
próprios alunos, tornando-se um momento prazeroso. Durante as aulas os
alunos iniciarão a parte teórica e a prática em que serão trabalhados a
respiração, os vocalizes, a articulação, a consciência sobre o mecanismo da voz
e o relaxamento.
Descrição das aulas: Durante o ano letivo, os alunos aprenderão técnica
vocal, o mecanismo da voz e a prática de repertório.

Professora: Cristiane Aere
Investimento: 4 parcelas R$ 40,00 (cheques)
Dia da semana: segunda-feira das 14h às 14h50
Duração: março a junho

Teatro
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante.

Descrição do curso: Aulas de teatro trabalhando postura de palco, encenação,
desenvoltura com público, impostação de voz e ensaio para uma peça a ser
apresentada no final do ano.

Descrição das aulas: Treinamentos das várias técnicas de atuação,
sonoplastia, montagem de cenário, figurinos e outros.

Professora: José Luís

Investimento: 4 parcelas de R$ 60,00 (cheques)

Dia da semana: sexta-feira das 14:00 às 15:00
Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 15 alunos - máximo: 20 alunos

Xadrez
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante

Descrição do curso: Aulas de xadrez para compreensão e desenvolvimento de
estratégias de jogo e raciocínio lógico.

Descrição das aulas: O professor ensinará as movimentações das peças de
xadrez, bem como estratégias de jogo.

Professora: Alexandre

Investimento: 4 parcelas de R$ 50,00 (cheques)

Dia da semana: quinta-feira das 15:00 às 16:00
Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 20 alunos

Espanhol
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ao 9º ano.

Descrição do curso: Curso de espanhol básico para alunos

Descrição das aulas: Aulas interativas com uso de recursos audiovisuais para
aprendizado da gramática, conversação e a cultura de países da língua
hispânica.

Professora: Giovana

Investimento: 4 cheques de R$ 40,00

Dia da semana:sexta-feira das 16:00 às 17:00
Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 20 alunos

Equipe olímpica acadêmica
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante

Descrição do curso: Preparação para as olimpíadas acadêmicas de
Matemática, Física, Química, Astronomia e outras.

Descrição das aulas: Aprofundamento nas disciplinas das olímpiadas
acadêmicas, com a análise das de provas anteriores e resolução de questões.

Professor: Vinícius (Astronomia e Física)
Quarta-feira das 15:00 às 16:00

Murilo (Matemática – OBM, OBMEP, Canguru)
Sexta-feira das 15:00 às 16:00

Investimento: 4 parcelas de R$ 20,00 (cheques)
Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 25 alunos

Clube de ciências
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante
Descrição do curso: O clube de ciências é uma forma de reunir alunos de
faixas etárias diferentes, uma espécie de irmandade em prol do aprendizado e
da divulgação do conhecimento. No clube, são os membros dessa irmandade
(os alunos) que tomam decisões, qual será o tema da investigação, quais
projetos irão ser desenvolvidos, tudo decidido de acordo com a política da
instituição do clube. Além de realizar diversos experimentos científicos que
tornam o aprendizado divertido e lúdico.
Descrição das aulas:
 Elaboração do Estatuto do clube (Regras das políticas do clube,
compromissos dos membros), slogan e logotipo
 Construção de meios de divulgação (sites, canais e informativos)
 Realizar experiências científicas.
 Produção de projetos científicos mais elaborados (a serem escolhidos pelo
grupo)
 Campanhas de conscientização ou arrecadação relacionado a ciências e
tecnologia (como pilhas e lixo eletrônico)
 Compartilhar e buscar o aprendizado em áreas tecnológicas diversas
(robótica, esportes, aeromodelismo, astronomia, entre outros)
 Conhecer os grandes cientistas da história, reproduzir seus experimentos.
 Assistir a filmes e programas relacionados ao tema de interesse
 Visitar locais de divulgação científica (centros de ciências, feiras de
tecnologia, entre outros)
Professor: Daniel
Investimento: 4 parcelas de R$ 40,00 (cheques)

Dia da semana: quinta-feira das 14:00 às 15:00
Duração: março a junho
Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 25 alunos

Robótica Anglo - Circuitando
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante
Descrição do curso: O Circuitando é compostos de módulos de
componentes que são conectados facilmente para montar circuitos com
aplicações diversas, possibilitando ao aluno conhecer o funcionamento dos
componentes eletrônicos de forma lúdica. Nele também é desenvolvido
conceitos de eletricidade, assim como, aprender a utilizar o multímetro,
conceitos esses que levam o aprendizado para seu dia a dia e são abordados
pelo ENEM e principais vestibulares.
Descrição das aulas: Montagem de 60 circuitos com as mais diversas
utilidades.









Reprodução de ligações elétricas residências
Circuito Buzina
Circuitos de alarmes diversos
Sensores de acionamento por luz
Sensores de alarme de ré
Controle de motor
Circuito para jogos (passa ou repassa)
Controle de semáforo e pisca pisca e muito mais.

Professor: Daniel
Investimento: 4 parcelas de R$ 80,00 (cheques)

Dia da semana: quinta-feira das 15:00 às 17:00
Duração: março a junho
Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 25 alunos

Clube de leitura
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante

Descrição do curso: Este projeto tem como objetivos: exercitar a leitura como
prática democrática, envolver e conscientizar a comunidade estudantil sobre o
ato de ler, desenvolver competências de compreensão leitora, ampliar as
práticas promotoras do acesso e da democratização da leitura, incentivar a
leitura e formação de novos leitores; possibilitar a vivência de emoções e o
exercício da fantasia e da imaginação, valorizar e estimular a criação e
circulação do acervo de literatura da biblioteca
Descrição das atividades: Encontros para leituras individuais e coletivas,
seguidas de debates, interpretações, encenações e contações.
Professor: Adriani

Investimento: 4 parcelas de R$ 20,00 (cheques)
Dia da semana: 3ª feira das 14:00 às 15:00
Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 30 alunos

Clube de vôlei feminino
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante.

Descrição do curso: Para os alunos que apreciam o volei, desenvolvimento de
técnicas para a melhor prática deste esporte.
Descrição das aulas: aulas com aquecimento, treino de fundamentos e partidas
de vôlei.

Professor: Alan

Investimento: 4 parcelas de R$ 20,00 (cheques)

Dia da semana: quinta-feira
Feminino – 6º ao 7º ano: das 14:00 às 15:00
Feminino – 8º ano e 9º ano: das 15:00 às 16:00

Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 15 alunos - máximo: 30 alunos

Treinamento de futsal masculino
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ao 9º anos

Descrição do curso: Para os alunos que apreciam o futebol, desenvolvimento
de técnicas para a melhor prática deste esporte.
Descrição das aulas: aulas com aquecimento, treino de fundamentos e
partidas de futebol de salão.

Professor: Felipe Fuentes

Investimento: 4 parcelas de R$ 20,00 (cheques)

Dia da semana: terça-feira
Masculino – 6º ano e 7º ano: das 14:00 às 15:00
Masculino – 8º e 9º ano: das 15:00 às 16:00

Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 15 alunos - máximo: 30 alunos

Treinamento de basquete masculino
Público alvo: Indicado para alunos do 6º ano em diante

Descrição do curso: Para os alunos que apreciam o basquete,
desenvolvimento de técnicas para a melhor prática deste esporte.

Descrição das aulas: aulas com aquecimento, treino de fundamentos e
partidas de basquete.

Professor: Alan

Investimento: 4 parcelas de R$ 20,00 (cheques)

Dia da semana: quarta-feira das 14:00 às 15:00
Duração: março a junho

Quantidade de alunos: mínimo 10 alunos - máximo: 30 alunos

