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BALLET CLÁSSICO
Professoras: Renata Costa, Daniela Laurentino, Nathalia Miano e Juna Yuri
Desenvolver a coordenação motora, a consciência corporal, a musicalidade, o
ritmo e o desenvolvimento artístico, por meio dos ensinamentos básicos de
ballet. Estimular a confiança e a autoestima das alunas, exercitando, também, a
criatividade.

De 4/2 a 30/6 e de 4/8 a 27/11/2020

Alunos a partir de
4 anos.
9 parcelas de
R$ 270,00
Ballet Avançado
9 parcelas de
R$ 300,00

Terças e quintas-feiras:
das 10h00 às 10h45 (Maternal II, Jardim e 1º ano)

Uniformes direto
com as professoras

das 13h30 às 14h15 (Maternal II, Jardim e 1º ano)
das 14h20 às 15h20 (2º, 3º e 4º ano)
das 15h30 às 16h30 (4º e 5º ano)
das 16h30 às 17h15 (Maternal II, Jardim Complementar)
das 16h30 às 17h30 (6º, 7º e 8º ano)
das 17h20 às 18h20 (Jardim, 1º e 2ª ano Complementar)
das 17h30 às 18h30 (do 3º ao 5ª ano Complementar)
das 18h30 às 19h15 (Maternal II, Jardim e 1º ano)
das 18h30 às 19h30 (do 2º ao 4º ano)
das 19h15 às 20h10 (a partir do 5º ano)
Terças-feiras:
das 10h30 às 12h00 (avançado)
Quintas-feiras:
das 10h30 às 12h00 (avançado)
Sextas-feiras:
das 13h30 às 14h30
das 16h00 às 17h30 (avançado)
das 18h30 às 20h00 (avançado)
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A turma em que a
criança vai se
encaixar irá
corresponder à sua
idade e ao seu grau
de conhecimento
em dança clássica

CAPOEIRA
Professores: Eduardo de Souza e Marcelo Almeida
A arte e luta da cultura brasileira.
Vivência dos movimentos em geral que caracterizam a capoeira como luta,
dança e elementos acrobáticos.

De 4/2 a 30/6 e de 4/8 a 26/11/2020

Alunos a partir de
4 anos.
9 parcelas de
R$ 110,00
Taxa para aquisição
de uniforme (calça,
camiseta e corda)
com o professor

Terças-feiras:
das 15h00 às 16h00 (a partir do 5º ano)
das 16h15 às 17h15 (Maternal II ao 1º ano)
das 17h15 às 18h15 (do 1º ao 5º ano)
das 18h30 às 19h15 (Maternal II ao 1º ano)
Quintas-feiras:
das 15h00 às 16h00 (a partir do 5º ano)
das 16h15 às 17h00 (Maternal II ao Jardim)
das 17h15 às 18h15 (do 1º ao 5º ano)
das 18h30 às 19h30 (do 2º ao 5º ano)
Sextas-feiras:
das 18h30 às 19h30
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CATEQUESE DE PRIMEIRA EUCARISTIA
Com filmes, atividades dinâmicas e muito diálogo, a preparação para a Primeira
Eucaristia visa contribuir para o despertar de uma fé sólida e de uma
espiritualidade inserida na vida cotidiana.

De agosto de 2019 a junho de 2020
Segundas-feiras:
das 13h30 às 14h50

Alunos do 4º ano.
Para alunos de
séries seguintes as
turmas serão
formadas de
acordo com a faixa
etária.
Gratuito
É necessária a
aquisição de
material

Terças-feiras:
das 17h15 às 18h30
das 18h30 às 19h50

RAZÃO E FÉ
Curso Preparatório para a Crisma
Você tem questionamentos sobre o porquê de fazermos as coisas como
fazemos? Você gostaria de ter uma compreensão mais profunda da sua fé?
Comece a procurar as respostas aqui.
Com filmes, palestras e debates sobre temas diversos, o curso visa contribuir
para o amadurecimento dos jovens, ajudando-os a desenvolver suas
potencialidades e a refletir sobre valores universais.
Quartas-feiras:
das 14h00 às 15h15
das 16h15 às 17h30

Alunos do 9o ano do
Ensino Fundamental II
e das 1as, 2as e 3as
séries do Ensino
Médio.

Gratuito

RAZÃO E FÉ*
Você tem questionamentos sobre o porquê de fazermos as coisas como
fazemos? Você gostaria de ter uma compreensão mais profunda da sua fé?
Comece a procurar as respostas aqui.
Os encontros abordarão tópicos variados do cristianismo, inclusive um pouco
da história e da ciência por trás daquilo que acreditamos.
*Com opção para o recebimento do sacramento da Crisma
Segundas-feiras:
das 13h30 às 14h45

Terças-feiras:
das 18h30 às 19h50
5

Pais, professores e
funcionários.
Gratuito

CORAL INFANTIL
Professora Lucila Novaes
Lucila Novaes, maestrina do coral “Trovadores Mirins”, oferece curso de canto
dirigido aos alunos do Maternal I ao 2º ano do Fundamental.
Canto, expressão corporal, noções de técnica vocal e percussão fazem parte
desse curso, em que crianças aprendem música de uma maneira lúdica e
divertida.

Alunos do
Maternal II ao
2º ano do Ensino
Fundamental I.
9 parcelas de
R$ 170,00

De 5/2 a 25/6 e de 5/8 a 26/11/2020
Quartas-feiras:
das 17h15 às 18h00
das 18h30 às 19h15
Quintas-feiras:
das 17h15 às 18h00
das 18h30 às 19h15

DESENHO E PINTURA
Professor Claudio Canato
Curso prático e teórico de desenho e pintura, com o desenvolvimento
simultâneo e complementar de ambas as habilidades.
As aulas são pautadas no desenvolvimento das técnicas tradicionais do desenho
e da pintura, na metodologia de trabalho e no estímulo à criatividade do aluno.
O curso pretende demonstrar a evolução do desenho e da pintura em
diferentes épocas e contextos da história da arte.

De 5/2 a 25/6 e de 5/8 a 26/11/2020
Quartas-feiras:
das 13h30 às 15h00
das 15h00 às 16h30
das 17h15 às 18h30
Quintas-feiras:
das 13h30 às 15h00
das 15h00 às 16h30
das 17h15 às 18h30
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Alunos a partir de
7 anos.
9 parcelas de
R$ 350,00

HIP HOP
Professoras: Fabiana de Sousa, Juna Yuri e Ana Cecilia Veronese
Com a dança Hip Hop, iremos seguir uma metodologia que possibilita a
crianças, adolescentes e adultos o aprendizado dessa linguagem de maneira
eficaz e divertida.
Para isso, introduziremos uma forma descontraída de exercícios e
fundamentos que essa modalidade de dança propõe em sua história.
Em nossas práticas, desenvolveremos estratégias específicas direcionadas a
cada grupo de alunos, trabalhando as bases de equilíbrio estático e dinâmico,
motricidade global e autonomia a partir dos princípios da dança como
expressão.
De 7/2 a 26/6 e de 7/8 a 27/11/2020
Sextas-feiras:
das 10h00 às 11h00 (4º e 5º ano)
das 11h30 às 12h30 (A partir do 6º ano)
das 17h15 às 18h15 (do 1º ao 5º ano Complementar)
das 18h30 às 19h30 (a partir do 6º ano)
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Alunos a partir de
6 anos.
9 parcelas de
R$ 141,00

JAZZ
Professoras: Fabiana de Sousa e Juna Yuri
Desenvolver, por meio dos princípios e técnicas do jazz, a consciência corporal,
a coordenação motora, o ritmo, as habilidades artísticas, a criatividade, a
musicalidade, a autoconfiança, a percepção espacial e o trabalho em equipe.

De 3/2 a 29/6 e de 3/8 a 30/11/2020

Alunos a partir de
6 anos.
9 parcelas de
R$ 190,00
Uniformes direto
com a professora

Segundas-feiras:
das 10h00 às 11h00 (do 1º ao 3º ano)
das 11h30 às 12h30 (a partir do 6º ano)
das 13h45 às 14h45 (do 1º ao 3º ano)
das 15h00 às 16h00 (do 4º ao 6º ano)
das 16h20 às 17h20 (intermediário avançado)
das 17h20 às 18h20 (4º e 5º ano Complementar)
das 18h30 às 19h30 (a partir do 5º ano)
Quartas-feiras:
das 10h00 às 11h00 (5º e 6º ano)
das 11h30 às 12h30 (do 2º ao 4º ano)
das 13h45 às 14h45 (a partir do 5º ano)
das 15h00 às 16h00 (do 1º ao 3º ano)
das 16h20 às 17h20 (intermediário avançado)
das 17h20 às 18h20 (do 1º ao 3º ano Complementar)
das 18h30 às 19h30 (do 1º ao 4º ano)
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JUDÔ (Metodologia Branco Zanol)
Professores: Edelmar Branco Zanol (Judoca Olímpico) e Nilson de Andrade
Compreender melhor a disciplina oriental: equilíbrio, autocontrole e
conscientização corporal. Conquistar maior independência e confiança em si
mesmo. Aprender a conviver com vitórias e com derrotas, tendo como lema: o
que importa é competir.
Mais que uma atividade física, o judô é uma filosofia de vida.

De 3/2 a 29/6 e de 3/8 a 30/11/2020

Alunos a partir de
6 anos.
9 parcelas de
R$ 160,00 (1 aula
por semana)
Aquisição do
kimono e da
apostila direto com
o professor

Segundas-feiras:
das 13h30 às 14h30 (do 2º ao 9º ano)
das 17h20 às 18h20 (a partir do 1º ano)
das 18h30 às 19h30 (a partir do 1º ano)
Quartas-feiras:
das 13h30 às 14h30 (do 2º ao 9º ano)
das 17h20 às 18h20 (a partir do 1º ano)
Sextas-feiras:
das 18h30 às 19h30

JUDÔ INFANTIL (Metodologia Branco Zanol)
Professores: Edelmar Branco Zanol (Judoca Olímpico) e Nilson de Andrade
Introdução à disciplina oriental: conscientização corporal. Preparação para a
conquista de autoconfiança e convivência com vitórias e derrotas.
Mais que uma atividade física, o judô é uma filosofia de vida.

De 3/2 a 29/6 e de 3/8 a 30/11/2020
Segundas-feiras:
das 14h30 às 15h15 (Maternal II, Jardim e 1º ano)
das 16h15 às 17h00 (Maternal II e Jardim Complementar)
Quartas-feiras:
das 14h30 às 15h15 (Maternal II, Jardim e 1º ano)
das 16h15 às 17h00 (Maternal II e Jardim Complementar)
das 18h30 às 19h15 (Maternal II, Jardim e 1º ano)
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Alunos de 4, 5 ou
6 anos.
9 parcelas de
R$ 270,00
(1 aula p/semana)
Aquisição do
kimono e da
apostila direto com
o professor

PAPERCRAFT
Professores: Eliel Schroeder, Luiz Adalberto Ferreira e Eloá de Souza Nunes
É um método de construção de objetos tridimensionais a partir do papel,
semelhante ao origami. Contudo, distingue-se deste por ser a construção
geralmente feita com vários pedaços de papel, que são cortados com tesoura e
fixados uns aos outros com cola, em vez de se suportarem individualmente.
O curso auxilia na coordenação motora, concentração, autoestima e raciocínio.

De 3/2 a 30/6 e de 3/8 a 30/11/2020
Segundas-feiras:
das 16h15 às 17h00
das 17h15 às 18h00
das 18h30 às 19h15

Alunos a partir de
5 anos.
9 parcelas de
R$ 75,00
O material deverá
ser adquirido
diretamente
com o professor
R$ 280,00

Terças-feiras:
das 16h15 às 17h00
das 17h15 às 18h00
das 18h30 às 19h15
Sextas-feiras:
das 16h15 às 17h00
das 17h15 às 18h00
das 18h30 às 19h15

TEATRO
Professor Sérgio Pupo
Iniciação da linguagem teatral por meio de jogos e improvisações, buscando a
consciência sobre o papel do coletivo e a sua relação com os aspectos
individuais, na formação de cada um. Desenvolvimento do pensamento crítico e
exploração das possibilidades criativas, bem como da expressão do corpo, da
voz e do espaço.

De 4/2 a 30/6 e de 4/8 a 25/11/2020
Terças-feiras:
das 18h30 às 20h00 (do 2º ao 5º ano)
Quartas-feiras:
das 13h30 às 15h00 (do 1º ao 5º ano)
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Alunos do 1º ao
5º ano.
9 parcelas de
R$ 250,00

TEATRO
Professor André Murrer
Desenvolver com os alunos a linguagem teatral para ampliar as possibilidades
de ler e reconstruir o mundo. Possibilitar a identificação das diferentes formas
de expressão do corpo e da voz que vão além do uso cotidiano, assim como a
exploração do espaço e a utilização de objetos e outros elementos como
material expressivo, proporcionando uma vivência lúdica da realidade.
O teatro, por ser uma atividade coletiva, oferece, entre outras coisas, o
exercício das relações de cooperação, diálogo, respeito mútuo, flexibilidade de
aceitação das diferenças e aquisição de autonomia. O teatro no ensino ainda
proporciona aos alunos experiências que contribuem para o desenvolvimento
de suas capacidades expressivas e artísticas.

De 4/2 a 30/6 e de 4/8 a 25/11/2020
Terças-feiras:
das 17h15 às 18h15 (do 1º ao 5º ano Complementar)

9 parcelas de
R$ 200,00

Quartas-feiras:
das 16h30 às 18h00 (do 1º ao 5º ano)
das 18h30 às 20h00 (do 2º ao 5º ano)

Alunos do 1º ao
5º ano.
9 parcelas de
R$ 250,00

XADREZ
Professor Jefferson Pelikian
Com o xadrez, os alunos aprendem a interagir em um contexto de regras, de
limites espaciais e temporais; aprendem a ser responsáveis por suas ações, com
todas as implicações sociais, afetivas e cognitivas daí decorrentes.
A atividade favorece o crescimento da autonomia, da autoestima, da
autoconsciência, do autocontrole e da tenacidade.
O jogo também exercita a concentração, a atenção e a paciência.

De 4/2 a 25/6 e de 4/8 a 26/11/2020
Quintas-feiras:
das 18h30 às 19h30 (do 1º ao 5º ano)
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Alunos a partir de
6 anos.
9 parcelas de
R$ 225,00

AS MATRÍCULAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO HOMEDANTE
Período das aulas do Cursos Extracurriculares:
• de 03/02 a 30/06
• de 03/08 a 27/11
Tel: 3179-4400 – ramal 4294 • e-mail: cursosextras@colegiodante.com.br
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