
Atividades Esportivas - Integral 

Ensino Fundamental 1 - 2019 

 

Tipo de Curso: Futsal 

Tem o objetivo de proporcionar aos alunos o aprendizado técnico e tático do 

futsal de forma lúdica e despertar o prazer na aquisição das habilidades 

específicas da modalidade. 

A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio com shorts ou uniforme de treino/jogo 

do colégio. Meião preto, caneleira e chuteira de futsal. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Ginástica Olímpica 

A prática da Ginástica Olímpica auxilia no controle do corpo através de 

movimentos como giros, saltos, balanços. As crianças passam a conhecer 

o próprio corpo aumentando gradativamente seu repertório motor, como 

saltos; equilíbrio, coordenação motora. 

A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio e cabelo preso. Exceto vestido do 

colégio. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Capoeira 

A Capoeira trabalha a musicalização e o esporte juntos. Desenvolve 

principalmente a força, a elasticidade, o equilíbrio, o ritmo e a coordenação 

motora. É uma atividade lúdica e pode ser praticada por pessoas de todas as 

idades e condições física, incentivando a tolerância entre os participantes. 

A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Calça de capoeira e camisa do colégio. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  



 

Tipo de Curso: Oficina de Dança 

A dança trabalha a musculatura, estimula a coordenação motora, flexibilidade, 

postura, desenvolve maior consciência corporal, noções de espaço, além de 

melhorar sua integração social. Musicalidade, ritmo e criatividade também 

estão entre os ganhos. Algumas modalidades serão apresentadas e 

trabalhadas durante o ano. 
A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Calça legging e camisa do colégio. Sapatilha e cabelo 

preso.  

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Judô 

O Judô trabalha habilidades motoras, desenvolve a força, coordenação, 

velocidade, flexibilidade, equilíbrio, autoconhecimento e autocontrole, 

além de ensinar valores como tolerância, motivação, autoestima, 

companheirismo e trabalho em equipe. 

A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Quimono de Judô branco ou azul. 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Yoga 

Tem como objetivo incentivar os alunos a conhecerem melhor o seu corpo, 

encontrarem novas possiblidades de movimento e facilitar a integração mente 

e corpo. Entre os diversos benefícios dessa aula as crianças podem ter uma 

melhora na concentração, diminuição da ansiedade e maior facilidade para 

absorver os saberes.  

A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 ás 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  



Tipo de Curso: Oficina de Esportes 

Atividade que busca iniciar os alunos nas modalidades vôlei, handebol e 

basquete de forma lúdica, trabalhando os fundamentos das modalidades.  

A quem se destina: 4º e 5º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 2ª e 4ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

  

 

Tipo de Curso: Oficina de Dança 

A dança trabalha a musculatura, estimula a coordenação motora, flexibilidade, 

postura, desenvolve maior consciência corporal, noções de espaço, além de 

melhorar sua integração social. Musicalidade, ritmo e criatividade também 

estão entre os ganhos. Algumas modalidades serão apresentadas e 

trabalhadas durante o ano. 
A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Calça legging e camisa do colégio. Sapatilha e cabelo 

preso. 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Judô 

O Judô trabalha habilidades motoras, desenvolve a força, coordenação, 

velocidade, flexibilidade, equilíbrio, autoconhecimento e autocontrole, 

além de ensinar valores como tolerância, motivação, autoestima, 

companheirismo e trabalho em equipe. 

A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Quimono de judô branco ou azul. 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

 

 



Tipo de Curso: Yoga 

Tem como objetivo incentivar os alunos a conhecerem melhor o seu corpo, 

encontrarem novas possiblidades de movimento e facilitar a integração entre 

mente e corpo. Entre os diversos benefícios dessa aula as crianças podem ter 

uma melhora na concentração, diminuição da ansiedade e maior facilidade 

para absorver os saberes.  

A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta  

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Futsal 

Tem o objetivo de proporcionar aos alunos o aprendizado técnico e tático do 

futsal de forma lúdica e despertar o prazer na aquisição das habilidades 

específicas da modalidade. 

A quem se destina: 3º ao 5º ano  

Uniforme: Uniforme do colégio com shorts ou uniforme de treino/jogo 

da escola. Meião preto, caneleira e chuteira de futsal. 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Ginástica Olímpica  

A prática da Ginástica Olímpica auxilia no controle do corpo através de 

movimentos como giros, saltos, balanços. As crianças passam a conhecer 

o próprio corpo aumentando gradativamente seu repertório motor, como 

saltos; equilíbrio e a coordenação motora. 

A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio e cabelo preso. Exceto vestido do 

colégio 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

 



Tipo de Curso: Capoeira 

A Capoeira trabalha a musicalização e o esporte juntos. Desenvolve 

principalmente a força, a elasticidade, o equilíbrio, o ritmo e a coordenação 

motora. É uma atividade lúdica e pode ser praticada por pessoas de todas as 

idades e condições física, incentivando a tolerância entre os participantes. 

A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Calça de capoeira e camisa do colégio. 

Horário: 3ª e 5ª feira – 13h30 às 14h30  

Mensalidade: Incluso na mensalidade do Integral 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Circo 

As aulas de circo contribuem para p desenvolvimento total da criança. É 

também uma atividade de expressão artística que estimula a criatividade 

e a sensibilidade. 

A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio e cabelo preso. Exceto vestido do 

colégio. 

Horário: 6ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: R$185,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 5, 

máximo 10.  

 

Tipo de Curso: Esgrima 

A prática da esgrima aumenta a acuidade visual, desenvolve agilidade 

nos pensamentos e nos movimentos, aumenta a concentração e o 

equilíbrio e o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima. 

A quem se destina: 1º e 2ª ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 6ª feira – 13h30 ás 14h30 

Mensalidade: R$185,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 5, 

máximo 10.  

 

Tipo de Curso: Oficina de Esportes 

Atividade que busca iniciar os alunos nas modalidades esportivas de forma 

lúdica, trabalhando os fundamentos das modalidades e a construção de 

regras. 



A quem se destina: 1º ao 3º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 6ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: R$185,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 6, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Robótica 

Nas aulas de Robótica os alunos encontram o ambiente ideal para entrar em 

contato com recursos do dia a dia como ferramentas, equipamentos e 

materiais do mundo real onde aprendem conceitos elementares de mecânica, 

elétrica e eletrônica, desenvolvendo comportamentos, habilidades e 

conteúdos conceituais fundamentais para o Século XXI, como resolução de 

problemas, criatividade e protagonismo. 
A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 6ª feira – 13h30 às 14h30 

Mensalidade: R$225,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 12, 

máximo 20.  

 

Tipo de Curso: Robótica 

Nas aulas de Robótica os alunos encontram o ambiente ideal para entrar em 

contato com recursos do dia a dia como ferramentas, equipamentos e 

materiais do mundo real onde aprendem conceitos elementares de mecânica, 

elétrica e eletrônica, desenvolvendo comportamentos, habilidades e 

conteúdos conceituais fundamentais para o Século XXI, como resolução de 

problemas, criatividade e protagonismo. 
A quem se destina: 1º e 2º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio 

Horário: 6ª feira – 14h30 às 15h30 

Mensalidade: R$225,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 12, 

máximo 20. Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 que 

desejem participar de cursos cujo horário de início seja às 14h30, 

devem matricular-se também em alguma modalidade oferecida no 

horário das 13h30 às 14h30. 

 

 



Tipo de Curso: Circo 

As aulas de circo contribuem para o desenvolvimento integral da criança. 

É também uma atividade de expressão artística que estimula a 

criatividade e a sensibilidade. 

A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio e cabelo preso. Exceto vestido do 

colégio. 

Horário: 6ª feira – 14h30 às 15h30 

Mensalidade: R$185,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horári é de no mínimo 5, máximo 

10. Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 que desejem 

participar de cursos cujo horário de início seja às 14h30, devem 

matricular-se também em alguma modalidade oferecida no horário 

das 13h30 às 14h30. 

 

Tipo de Curso: Esgrima 

A prática da esgrima aumenta a acuidade visual, desenvolve agilidade 

nos pensamentos e nos movimentos, aumenta a concentração e o 

equilíbrio e o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima. 

A quem se destina: 3º ao 5º ano 

Uniforme: Uniforme do colégio. 

Horário: 6ª feira – 14h30 às 15h30 

Mensalidade: R$185,00 

Status da Turma: Aberta 

Observações: número de alunos por horário é de no mínimo 5, 

máximo 10. Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 que 

desejem participar de cursos cujo horário de início seja às 14h30, 

devem matricular-se também em alguma modalidade oferecida no 

horário das 13h30 às 14h30. 

 

 

 

 

 


