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UNIDADES

Central de Atendimento e Secretaria

Globinho

Av. Prof. Alfonso Bovero, 456

Av. Prof. Alfonso Bovero, 416

Tel: 3673-3577
Crianças de 4 a 6 anos
ü Atendimento às famílias

ü Pré 1 e 2

ü Direção

ü Kids 1 e 2 (Ensino Bilíngue)

ü Loja de uniformes
ü Central gráfica
ü Estacionamento

G1
Av. Prof. Alfonso Bovero, 478
ü Ensino Fundamental I (1º ao 4º ano)

Berçário
Av. Prof. Alfonso Bovero, 444 / 446
G2

Crianças de 3 meses a 2 anos e meio

Rua Apinajés,1231

ü Baby 1 a Baby 4
ü Minimaternal

ü Ensino Fundamental I (5º ano)
ü Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
ü Ensino Médio
ü Recreação (período da tarde): 2º ao 9º
ano – Integral / Complementar

Chácara
Rua Bruxelas, 24
Crianças de 2 a 4 anos

Natação

ü Maternal 1 e 2

Rua Capital Federal, 92

ü Toddlers 1 e 2 (Ensino Bilíngue)
ü Piscina coberta e aquecida
Crianças de 2 a 6 anos

ü Vestiários

ü Recreação: Integral / Complementar

ü Recepção
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CONTATOS
ü Central de Atendimento e Secretaria: atendimento@colegioglobal.com
Contato por ClassApp: Secretaria
ü Coordenação Berçário: miriam@colegioglobal.com
Contato por ClassApp: Coordenação Berçário
ü Coordenação Educação Infantil: infantil@colegioglobal.com
Contato por ClassApp: Coordenação Educação Infantil (Globinho e Chácara)
ü Coordenação Ensino Fundamental 1: coordg1@colegioglobal.com
Contato por ClassApp: Coordenação G01
ü Coordenação Ensino Fundamental 2 e Médio: g02@colegioglobal.com
Contato por ClassApp: Coordenação G02 – Fund. II e Ens. Médio
ü Coordenação Programa Bilíngue: mariannacenni@colegioglobal.com
Contato por ClassApp: Coordenação Bilíngue
ü Direção: diretoria@colegioglobal.com

MISSÃO
Contribuir na formação de pessoas responsáveis e colaborativas, instrumentalizando-as
para administrar a própria vida com equilíbrio e respeito ao próximo, cuja cultura se manifeste na
utilização prudente e responsável do conhecimento, visando uma sociedade mais justa e
igualitária.

VALORES
ü Respeito à pessoa independentemente de credos ou etnias;
ü Ética nas relações interpessoais e sociais;
ü Justiça como reconhecimento da igualdade do direito à vida, à dignidade e à liberdade.

VISÃO
Ser referência na educação humanista pela formação de alunos capazes de se posicionar
na sociedade com segurança e ética ao realizar escolhas, bem como pela excelência do trabalho
pedagógico / social desenvolvido.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Um dos objetivos fundamentais da proposta pedagógica do Colégio Global é ensinar o
aluno a assumir posturas condizentes com valores éticos que visem um pleno exercício de
cidadania.
O conceito de liberdade deve vincular-se à responsabilidade, comprometimento,
organização e disciplina, condição para a convivência harmoniosa entre as pessoas e o bom
desempenho nas tarefas. No Colégio Global, as normas disciplinares são analisadas e discutidas
por todos os envolvidos, estabelecendo padrões e traçando medidas para que a impunidade não
estabeleça incentivo à conduta de irresponsabilidade. Neste sentido, o envolvimento e apoio dos
responsáveis são primordiais para que o aluno consiga cumprir com suas obrigações e se
desenvolver adaptado às normas de convivência em sociedade.
Horários
Funcionamento da escola: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
ü Manhã: 7h30 às 12h (até o 5º ano); 7h30 às 13h10 (6º ano ao Ensino Médio);
ü Tarde: 13h10 às 17h40 (até o 5º ano); 14h10 às 16h / 16h50 (2x/semana - 2º e 3º anos EM);
ü Complementar manhã: entrada 7h-7h30 / saída 14h30-15h;
ü Complementar tarde: entrada 10h-10h30 / saída 17h40-18h;
ü Integral: entrada 7h-7h30 / saída 17h40-18h (período pedagógico pela manhã ou à tarde).
Para o Berçário, extensão até 19h sem custo adicional;
ü Hora adicional: a contratação de horas adicionais (entre 7h e 19h) é possível para
complementar o período de permanência do aluno na escola;
ü O horário das 18h às 19h será sempre considerado como hora adicional, podendo ser
contratada com ou sem jantar;
ü Após 19h não há colaboradores disponíveis para atender aos alunos. Por essa razão,
pedimos a cooperação para respeitarem o horário contratado e avisarem o colégio em
caso de eventualidades que possam vir a estender a permanência do aluno na escola.
Emendas de Feriados
ü Nas emendas de feriados, a escola funciona em esquema de plantão para alunos do período
complementar / integral da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental;
ü A inscrição para esses dias deve ser feita com antecedência mínima de uma semana na
Secretaria, mediante pagamento de uma taxa. No Berçário, todas as emendas estão incluídas
na mensalidade, mediante confirmação de presença.
ü Clube de Férias: as atividades recreativas propostas nos períodos de férias (janeiro e julho)
são opcionais e disponibilizadas aos alunos de Ed. Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental
mediante contratação. A programação e o custo são informados aos pais em comunicado
específico.
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Uniforme
ü O aluno deverá usar o uniforme completo todos os dias, em todos os momentos em que estiver
sob a responsabilidade da escola, inclusive nos cursos extras e atividades de estudo;
ü O uso do uniforme é opcional para alunos do Berçário;
ü Não é permitido customizar as peças do uniforme (cortar gola, encurtar etc.);
ü É necessário identificar todas as peças / roupas, mochila e pertences em geral para possibilitar
a devolução quando necessário;
ü É exigido o uso de tênis (oferece maior estabilidade). Por questão de segurança, não é
permitido o uso de calçados abertos ou sandálias de qualquer tipo, incluindo ‘crocs’.
ü No Ensino Médio, os alunos deverão utilizar a camiseta do colégio e calça / bermuda, com
comprimento mínimo próximo à altura do joelho. Para as aulas de Educação Física, a calça /
bermuda deve ser apropriada à prática esportiva, seguindo a mesma indicação de
comprimento;
ü A não utilização do uniforme está sujeita a penalidades conforme o Regime Disciplinar da
escola (vide página 8).

Material do Aluno
ü Trazer sempre o material das aulas previstas no horário;
ü Não é permitido o uso de objetos que comprometam o rendimento do aluno em sala de aula,
como jogos eletrônicos, brinquedos ou outro objeto que não esteja previsto para as atividades
pedagógicas;
ü Identificar todo o material e objetos pessoais;
ü Materiais de uso pessoal e diário deverão ser repostos sempre que necessário.

Alimentação
O cardápio é especialmente elaborado pela nutricionista, prioriza alimentos nutritivos e
saudáveis com maior aceitação por todos. As refeições são enriquecidas, de forma a garantir a
ingestão de nutrientes e alimentos diversificados.
No Berçário, todas as refeições servidas estão incluídas na mensalidade (almoço e/ou
jantar, fruta da manhã e/ou tarde).
Nas demais unidades:
ü Período Integral: almoço e lanches (manhã e tarde) inclusos;
ü Complementar: almoço e um lanche (manhã ou tarde) inclusos;
ü Meio-período: pode-se contratar as refeições separadamente;
ü O jantar é sempre opcional, podendo ser contratado separadamente.
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Valores:
ü Almoço (12h-13h): R$ 367,00 (mensal)
ü Jantar (18h-19h): R$ 368,00 (mensal)
ü Lanche (9h-10h ou 15h-16h): R$ 198,00 (mensal)
Os valores referem-se a serviços contratados pelo período de um (1) ano.
Período Integral / Complementar
O trabalho durante o período estendido (complementar / integral) tem como objetivos e
estratégias principais:
ü Orientação no cumprimento de tarefas e trabalhos, revisão de conteúdos e orientação
de estudo para provas;
ü Atividades de lazer e entretenimento: atividades lúdicas, oficinas artísticas, jogos
dirigidos, gincanas, atividades esportivas e exibição de filmes;
ü Administrar a agenda das atividades extras.
As atividades do período integral / complementar para alunos do Ensino Fundamental 2
serão encerradas no último dia de aula. Após esse período, as atividades são exclusivamente
pedagógicas para os alunos em recuperação.
Prestação de Serviços – Anuidade escolar
Todos os serviços contratados por ocasião da efetivação ou renovação da matrícula (com
exceção do Berçário) são prestados durante o período letivo de aulas (fevereiro a junho / agosto
a novembro). A anuidade escolar refere-se à prestação desses serviços. O pagamento pode ser
dividido em até 13 parcelas. No caso de rescisão contratual, o cálculo da devolução considera a
proporcionalidade entre o valor da anuidade e os meses de efetiva prestação de serviços.
Segurança
O aluno somente será entregue para as pessoas devidamente autorizadas na ficha de
matrícula. Quando uma pessoa diferente vier buscá-lo, envie a autorização por ClassApp e/ou
registre a autorização seguida da assinatura do responsável na agenda, informando o nome e RG
da pessoa autorizada.
A entrada e saída dos alunos de Ensino Fundamental 2 (6º a 9º ano) e Ensino Médio é
livre nos horários em que o portão permanece aberto (7h-7h30 e 13h10-13h30 / 14h-14h10) e
após o término das aulas do período da tarde.
Estacionamento
O estacionamento das unidades destina-se exclusivamente ao embarque e desembarque
dos alunos. Portanto, o tempo de permanência deve ser breve, possibilitando o acesso de outras
famílias.

Medicação
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Toda medicação só poderá ser ministrada se autorizada por escrito por médico. Uma cópia
da receita deverá ficar arquivada no prontuário do aluno. No caso de remédios de uso comum,
tais como analgésicos, antigases, antitérmicos, antigripais, homeopatia, vitaminas e todos aqueles
de uso tópico, basta uma carta do médico com a relação daqueles que o aluno está autorizado a
utilizar, contendo também a dosagem a ser dada. Essa carta deverá ser enviada até o final da
primeira semana de aula.
Para os medicamentos mais específicos, como antibióticos e os de uso contínuo, favor
enviar cópia do receituário, via agenda ou por email. Os mesmos devem ser entregues em
recipiente seguro (pote de plástico), com nome do aluno e as orientações necessárias, sempre
por escrito.
Festa de Aniversário (Maternal / Toddlers ao Ensino Fundamental 1)
No dia do aniversário, caso a família deseje, é possível promover na escola uma
comemoração simples exclusivamente com os colegas de classe. É necessário agendar um mês
antes, com a coordenação da unidade, que dará as devidas orientações às famílias.
Devem ser enviados para a escola somente os alimentos e bebidas. Para estimular uma
alimentação saudável, não é permitido enviar refrigerantes, frituras ou embutidos.
Lancheira
Recomendamos que a lancheira do(a) aluno(a) seja composta por alimentos nutritivos,
compatíveis com o cardápio do colégio. Alimentos industrializados, refrigerantes, entre outros não
são indicados para consumo diário.
Saídas Pedagógicas
São realizadas atividades extraescolares com o objetivo de enriquecer o conhecimento do
aluno, permitindo o contato com situações externas e diferentes ambientes.
As saídas culturais e de estudo do meio contam com o acompanhamento de professores,
monitores e coordenação, sendo programadas de acordo com a faixa etária e o conteúdo
estudado.
Transporte
O Colégio Global oferece o serviço de transporte escolar com um percurso limitado, de
forma que o aluno não permaneça no veículo por longo período de tempo. Para a segurança de
nossos alunos, os microônibus são próprios e semestralmente vistoriados pela SP TRANS e
DETRAN. Os condutores são funcionários do colégio, experientes e habilitados no DETRAN na
categoria D, passando por atualização profissional periodicamente: “Curso de Reciclagem em
Transporte Escolar” e treinamento de primeiros socorros.
O transporte pode ser contratado como serviço completo (ida e volta) ou parcial (ida ou
volta). Mais informações na Secretaria ou pelo telefone 3673-3577.
Cartão SP Trans
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O Colégio Global viabiliza aos alunos (a partir dos 7 anos), sem custo, a Carteirinha Escolar
SP Trans. Para quem necessitar, são necessários apenas cópia do RG e comprovante de
endereço (distância mínima de 1 km da escola - sujeito a aprovação pela SP Trans).
Regime Disciplinar (Ensino Fundamental e Médio)
As penalidades aplicáveis aos alunos pela não observância das normas e cumprimento de
seus deveres são as seguintes:
I – advertência oral;
II – advertência escrita;
III – suspensão das aulas de 1 a 3 dias, durante os quais o aluno não terá direito de participar das
atividades no colégio (aulas, avaliações e atividades extras);
IV – transferência compulsória.
Cada ocorrência é analisada pela Coordenação e Direção. Dependendo da gravidade da
situação, a suspensão ou mesmo a transferência compulsória poderão ser aplicadas,
independentemente de advertência anterior ou reincidência no ato.
Sistema de Avaliação (a partir do 2º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio)
Ocorre de forma contínua em momentos frequentes de avaliação, garantindo uma relação
dinâmica entre aprender e avaliar.
Ao final de cada bimestre, o aluno que não atingiu a média 6,0 participará da RB
(Recuperação Bimestral), na qual a nova média será calculada da seguinte forma: (Nota do
Bimestre + RB) / 2. Caso a nova média seja menor do que a média do bimestre, será mantida a
maior nota. Não há RB no 4º bimestre.
A RF (Recuperação Final) é a recuperação realizada no final do ano, caso o aluno não
atinja Média Anual 6,0. MA = (Nota do 1º + 2º + 3º + 4º bimestre) / 4. Durante a RF, o aluno deverá
frequentar a escola por mais um período a ser determinado pela coordenação e será avaliado em
todos os momentos. A Média Final será assim calculada: (MA + RF) / 2.
ü O aluno que atingir média maior ou igual a 5,0 será promovido para o próximo ano;
ü Os alunos do Ensino Fundamental 1 poderão participar de até 3 RF;
ü Os alunos do Ensino Fundamental 2 poderão participar de até 4 RF;
ü Os alunos do Ensino Médio poderão participar de até 5 RF.
Provas Substitutivas (Ensino Fundamental e Médio)
Caso o aluno perca alguma Avaliação de Etapa, deverá apresentar uma justificativa por
escrito ou atestado médico e efetuar o pagamento de R$ 70,00 por prova na Coordenação ou
Secretaria no prazo de 3 dias úteis após a aplicação da mesma. A prova substitutiva não poderá
ser remarcada.
Dispensa do Período de Aula (Ensino Fundamental e Médio)
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Caso haja necessidade do aluno ser dispensado durante o período de aula, os
responsáveis deverão encaminhar por ClassApp e/ou agenda uma autorização por escrito à
Coordenação solicitando a dispensa e informando o motivo. Caso haja a necessidade de uma
dispensa imprevista, os responsáveis deverão entrar em contato diretamente com a Coordenação
da unidade.

EDUCAÇÃO INFANTIL – BERÇÁRIO
Atividades
Estimulação sensorial, psicomotora e cognitiva por meio de:
ü Jogos e Brincadeiras
ü Histórias e Contos
ü Dramatizações
ü Projetos Interdisciplinares
ü Culinária Pedagógica
ü Fit Ball
ü Atividades em Inglês (a partir do Baby 3)
ü Musicalização
ü Massagem Shantala (Baby 1 e Baby 2)
ü Banho (Baby 1 e 2, alunos do período integral)
Lista de Material
Para ficar na escola:

Para o banho / shantala:

• Leite

• 1 xampu

• 1 mamadeira ou copo para leite

• 1 sabonete líquido

• 1 mamadeira ou copo para água

• 1 pente

• 1 mamadeira ou copo para suco

• 1 toalha

• 1 escova de dentes e creme dental

• 1 óleo de origem vegetal (sugestão: semente de uva,

• Babador de plástico

betuala, amêndoas, lavanda e camomila)

• Fraldas
• Lenços umedecidos ou algodão

Para o sono:

• Preventivo de assaduras

• 1 jogo de lençol para berço (será devolvido toda 6ª
feira para lavagem)
• 1 cobertor e 1 travesseiro
Opcional: móbile ou bichinho de pelúcia pequeno
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EDUCAÇÃO INFANTIL – CHÁCARA
Atividades Curriculares
ü Projetos interdisciplinares

ü Culinária Pedagógica

ü Artes e Dramatização

ü Dança e Expressão

ü Inglês

ü Musicalização

ü Educação Ambiental

ü Estimulação Motora

ü Vida Prática

ü Jogos Dirigidos

ü Biblioteca Circulante

ü Recreação

Curso Opcional

Atividades Extras

ü Programa Bilíngue: Toddlers

ü Natação e Capoeira

Lista de Material (uso pessoal)
(todo o material deverá ser entregue dia 28/01/2019, 2ª feira, identificado com nome do aluno e classe)

Material para o período pedagógico:

Material para período integral / complementar
(recreação):

• 1 escova de dentes, 1 protetor de cerdas e 1
creme dental

• 1 escova de dentes, 1 protetor de cerdas e 1
creme dental

• 1 pente ou escova de cabelo

• 1 brinquedo pedagógico adequado à idade

• 1 camiseta usada (tamanho adulto)

• 1 livro de história infantil

• 1 brinquedo pedagógico adequado à idade

Para o sono:

• 1 caixa de lápis de cor grosso

• 1 jogo de lençol para colchão de berço
(devolvido às 6as feiras para lavagem)

• 2 livros de história infantil (apenas para alunos
do convencional Maternal)

• 1 cobertor pequeno

• 2 livros de história infantil em inglês (apenas
para alunos do Programa Bilíngue Toddlers)

• 1 travesseiro infantil

Se necessário: fraldas descartáveis e lenços
umedecidos ou algodão
Enviar diariamente:
• 1 saco plástico para a roupa suja
• 1 troca de roupa completa (uniforme)
• 1 squeeze (devolvido às 6as feiras para ser
higienizado)
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EDUCAÇÃO INFANTIL – GLOBINHO
Atividades Curriculares

ü Projetos Interdisciplinares
ü
ü
ü
ü

Artes
Vida Prática
Dramatização
Biblioteca Circulante

ü
ü
ü
ü
ü

Momento da Leitura
Inglês
Musicalização
Culinária Pedagógica
Educação Ambiental

ü
ü
ü
ü

Dança e Expressão
Estimulação Motora
Jogos Dirigidos
Recreação

Atividades Extras

ü Natação
ü Capoeira

ü Ballet
ü Futebol (a partir do Pré 2)

Curso Opcional
ü Programa Bilíngue: Kids
Lista de Material (uso pessoal)
(todo o material deverá ser entregue dia 28/01/2019, 2ª feira, identificado com nome do aluno e classe)

Material para o período pedagógico:
• 1 escova de dentes, 1 protetor de cerdas e 1
creme dental
• 1 camiseta usada (tamanho adulto)

Material para período integral / complementar
(recreação):
• 1 escova de dentes, 1 protetor de cerdas e 1
creme dental
• 1 brinquedo pedagógico adequado à idade

• 1 caixa de lápis de cor longo (24 cores)

• 1 livro de história infantil

• 1 estojo
• 2 lápis grafite triangular com grip, 1 borracha e 1
apontador

• 1 estojo (Pré 2)
• 1 lápis grafite, 1 borracha e 1 apontador (Pré 2)

• 1 tesoura sem ponta (gravar o nome do aluno)

• 1 tesoura sem ponta (gravar o nome do aluno)

• 1 brinquedo pedagógico adequado à idade

• 1 caixa de lápis de cor longo (12 cores)

• 2 gibis
• 2 livros de história infantil (apenas para alunos
do convencional Pré)
• 2 livros de história infantil em inglês (apenas para
alunos do Programa Bilíngue Kids)
• 1 caderno (brochura) quadriculado 1X1 com 40
folhas encapado com contact (Pré 2 / Kids 2)

Enviar diariamente:
• 1 saco plástico para a roupa suja
• 1 troca de roupa completa (uniforme)
• 1 squeeze (devolvido às 6as feiras para ser
higienizado)

• 1 caderno pequeno de pauta verde 40 folhas
(linha verde claro) encapado com contact (Pré
2 / Kids 2)
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 – G1 e G2
Unidades
1º ao 4º ano – Unidade G1 (Alfonso Bovero, 478)
5º ano – Unidade G2 (Apinajés, 1231)
Horários
ü O portão permanece aberto das 7h15 às 7h30 e das 12h às 12h15. À tarde, das 13h às 13h15
e das 17h40 às 18h;
ü Em caso de atraso, dirija-se à Secretaria (alunos de 1º ao 4º ano);
ü São tolerados até três (3) atrasos por etapa, sendo que nenhum deles pode ultrapassar o
horário das 8h20 para o período da manhã e 14h para o da tarde. Ao terceiro atraso, a família
receberá comunicado por escrito notificando que, caso o aluno torne a atrasar, será impedido
de assistir aulas naquele dia, devendo voltar para casa.
Componentes curriculares
1º ano
ü Língua Portuguesa

ü Arte

ü Matemática

ü Educação Física

ü Ciências

ü Dança e Expressão

ü História e Geografia

ü Musicalização

ü Inglês

ü Jogos Dirigidos

ü Empreendedorismo
Curso Opcional
ü Programa Bilíngue: Pre-Juniors
2º ao 5º ano

ü Língua Portuguesa

ü Inglês

ü Matemática

ü Arte

ü Ciências

ü Educação Física

ü História e Geografia
ü Empreendedorismo
Curso Opcional
ü Programa Bilíngue: Juniors
Atividades Extras
1º ano
ü Natação

ü Capoeira

ü Coral

ü Ballet

ü Futebol
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2º ao 5º ano
ü Natação

ü Ballet (2º e 3º anos)

ü Coral

ü Street Dance (4º e 5º anos)

ü Futebol

ü Teatro

ü Capoeira

ü Xadrez

Lista de Material
Alunos do período integral ou complementar devem enviar na mochila diariamente:
• 1 escova de dentes e 1 creme dental;
• 1 pente ou escova de cabelo.
1º ano
Material fornecido pela escola:
• 1 livro didático de Língua Portuguesa
• 1 livro didático de Matemática
• 1 apostila anual de artes
• 1 apostila anual de empreendedorismo
Material a ser adquirido pelas famílias (para permanecer na mochila):
• 1 estojo, apontador com depósito, lápis grafite nº 2 (não utilizar lapiseiras) e borracha branca
• 1 cola bastão
• 1 caixa de lápis de cor longo de 24 cores
• 1 squeeze
Material para permanecer na escola:
• 1 livro de história infantil (somente com uma frase escrita por página)
• 2 gibis
• 1 caderno quadriculado 1x1 40 folhas (brochura)
• 1 caderno de pauta verde 40 folhas (linha verde claro – pequeno) encapados com contact
• 1 cadernos de caligrafia 40 folhas (pequeno)
• 1 caderno de capa dura 48 folhas (pequeno)
• 1 pasta com elástico A4 e 1 tesoura sem ponta (gravar o nome do aluno)
• 1 camiseta usada (tamanho adulto)
• 1 tubo de cola líquida 90 g
• 1 pincel tipo chato nº 12
• 1 bloco de Papel Criativo Romitec (32 folhas)
Obs.: materiais para trabalhos específicos poderão ser solicitados durante o ano.
Material para período ampliado bilíngue (Pre-Juniors):
• 1 estojo com lápis grafite, borracha, lápis de cor, cola e tesoura (para permanecer na mochila)
____________________________________
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2º ano
Material fornecido pela escola:
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Português
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Matemática
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de História e Geografia
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de Ciências
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de Inglês
• 2 diários do aluno semestrais
• 1 pasta para produções de texto
• 1 pasta anual de Arte
• 1 apostila anual de empreendedorismo
• Caderno pautado
Material a ser adquirido pelas famílias:
• 3 tubos pequenos de cola em bastão
• 1 tubo grande de cola líquida branca
• 1 tesoura sem ponta (sugerimos Mundial ou Laser)
• 1 caixa de lápis de cor (24 cores ou mais)
• 1 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
• 1 borracha
• 1 régua de 20 cm
• 1 apontador com depósito
• 1 estojo
• lápis grafite
• 1 squeeze
Material para permanecer na escola:
• 1 bloco de papel canson branco A4
• 1 gibi
• 1 bloco de papel criativo romitec (32 folhas)
• 2 pastas finas (tamanho A4) com elástico
• 1 pincel escolar nº 8
Obs.: materiais para trabalhos específicos poderão ser solicitados durante o ano.
Material para período ampliado bilíngue (Juniors):
• 1 estojo com lápis grafite, borracha, lápis de cor, cola e tesoura (para permanecer na mochila)
• 1 caderno brochura pequeno de 96 folhas (para permanecer na escola)
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3º ano
Material fornecido pela escola:
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Português
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Matemática
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de História e Geografia
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de Ciências
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de Inglês
• 2 diários do aluno semestrais
• 1 pasta para produções de texto
• 1 pasta anual de Arte
• 1 apostila anual de empreendedorismo
Material a ser adquirido pelas famílias:
• Dicionário de Língua Portuguesa – sugerimos: Michaelis – Pequeno Dicionário de Língua
Portuguesa – Melhoramentos (edição em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico)
• 1 tesoura sem ponta (sugerimos Mundial ou Laser)
• 1 caixa de lápis de cor (24 cores ou mais)
• 1 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
• 1 régua de 30 cm
• 1 borracha
• 1 apontador com depósito
• 1 estojo
• 3 tubos pequenos de cola em bastão
• 1 cola branca líquida grande
• lápis grafite
• 1 squeeze
• 1 pasta fina (tamanho A4) com elástico
• 1 caneta marca-texto
• 1 corretivo
Material para permanecer na escola:
• 1 bloco de papel canson branco A4
• 1 bloco de papel criativo romitec (32 folhas)
• 1 pincel escolar nº 12
Obs.: materiais para trabalhos específicos poderão ser solicitados durante o ano.
Material para período ampliado bilíngue (Juniors):
• 1 estojo com lápis grafite, borracha, lápis de cor, cola e tesoura (para permanecer na mochila)
• 1 caderno brochura pequeno de 96 folhas (para permanecer na escola)
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4º ano
Material fornecido pela escola:
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Português
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Matemática
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de História e Geografia
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de Ciências
• 2 cadernos (apostilas) semestrais de Inglês
• 2 diários do aluno semestrais
• 1 pasta para produções de texto
• 1 pasta anual de Arte
• 1 apostila anual de empreendedorismo
Material a ser adquirido pelas famílias:
• Dicionário de Língua Portuguesa – sugerimos: Michaelis – Pequeno Dicionário de Língua
Portuguesa – Melhoramentos (edição em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico)
• 2 cardenos universitários de 96 folhas
• 1 caneta esferográfica azul
• lápis grafite
• 1 borracha
• 1 apontador com depósito
• 1 régua de 30 cm
• 1 estojo
• 1 tesoura sem ponta (sugerimos Mundial ou Laser)
• 1 caixa de lápis de cor (24 cores ou mais)
• 1 squeeze
• 1 caneta marca-texto
• 1 corretivo à base de água
• 3 tubos pequenos de cola em bastão
• 1 tubo grande de cola branca líquida
• 1 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
Material para permanecer na escola:
• 1 pasta polionda, 20 mm, amarela, com elástico, tamanho ofício
• 1 bloco de papel canson branco A4
• 1 bloco de papel criativo romitec (32 folhas)
Obs.: materiais para trabalhos específicos poderão ser solicitados durante o ano.
Material para período ampliado bilíngue (Juniors):
• 1 estojo com lápis grafite, borracha, lápis de cor, cola e tesoura (para permanecer na mochila)
• 1 caderno brochura pequeno de 96 folhas (para permanecer na escola)
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5º ano
Material fornecido pela escola:
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Português
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de atividades de Matemática
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de História e Geografia
• 4 cadernos (apostilas) bimestrais de Ciências
• 2 cadernos (apostilas) semestrais de Inglês
• 2 diários do aluno semestrais
• 1 pasta para produções de texto
• 1 pasta anual de Arte
• 1 apostila anual de empreendedorismo
• Encarte de mapas
Material a ser adquirido pelas famílias:
• Dicionário de Língua Portuguesa – sugerimos: Michaelis – Pequeno Dicionário de Língua
Portuguesa – Melhoramentos (edição em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico)
• 1 caneta esferográfica azul
• 1 caneta esferográfica verde
• lápis grafite
• 1 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
• 1 borracha
• 1 régua de 30 cm
• 1 apontador com depósito
• 3 tubos pequenos de cola em bastão
• 1 tubo grande de cola branca líquida
• 1 estojo
• 1 tesoura sem ponta (sugerimos Mundial ou Laser)
• 1 caixa de lápis de cor (24 cores ou mais)
• 1 squeeze
• 2 canetas marca-texto
• 1 corretivo à base de água 1 pasta (tamanho A4) com elástico
• 1 lápis preto 2B
• 1 lápis preto 6B
Material para permanecer na escola:
• 1 caixa de sapato para organização dos materiais
Obs.: materiais para trabalhos específicos poderão ser solicitados durante o ano.
Material para período ampliado bilíngue (Juniors):
• 1 estojo com lápis grafite, borracha, lápis de cor, cola e tesoura (para permanecer na mochila)
• 1 caderno brochura pequeno de 96 folhas (para permanecer na escola)
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ENSINO FUNDAMENTAL 2 E MÉDIO – G2
Horários
ü Pela manhã, o portão permanece aberto das 7h às 7h30 e das 13h10 às 13h30. No período
da tarde, das 14h às 14h10;
ü São tolerados até três (3) atrasos por mês, sendo que nenhum deles pode ultrapassar o
horário das 8h20 para o período da manhã; não são tolerados atrasos para o período da tarde
(Ensino Médio). Ao terceiro atraso, a família será notificada por escrito de que, caso o aluno
torne a atrasar (a partir do quarto atraso), será impedido de assistir aulas naquele dia, devendo
voltar para casa;
ü Não é permitida a entrada em sala após o início de cada aula.
High School – Diploma americano sem sair do Brasil
Para alunos que têm como objetivo enriquecer seu currículo, desenvolver habilidades acadêmicas
e preparar-se para ingressar em universidades americanas, oferecemos o High School. Está
disponível a partir do 8º ano, com aulas presenciais das disciplinas obrigatórias da matriz
americana no período da tarde (3h / semana) e estudos online. É feita a equivalência das
disciplinas do currículo brasileiro para que o aluno receba dois diplomas ao final do Ensino Médio:
brasileiro e americano. Oferecemos curso preparatório de inglês, com atividades presenciais e
online, se necessário.

ENSINO FUNDAMENTAL 2
Componentes Curriculares
ü Língua Portuguesa

ü Arte

ü Matemática

ü Inglês

ü Ciências (6º a 8º ano)

ü Maker

ü Física (9º ano)

ü Educação Física

ü Química (9º ano)

ü Empreendedorismo

ü História

ü Relações Humanas

ü Geografia

ü Saúde e qualidade de vida

Curso Opcional
ü Programa Bilíngue: Teens
ü Programa Bilíngue: High School (a partir do 8º ano)
Atividades Extras
ü Violão

ü Basquete

ü Street Dance

ü Vôlei

ü Teatro

ü Handebol

ü Futebol
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Lista de Material
Material fornecido pela escola:
• 4 cadernos (apostilas) de Arte, História, Geografia e Ciências
• 4 cadernos (apostilas) de Matemática e Português
• 4 cadernos (apostilas) de Inglês
• 4 cadernos (apostilas) de Espanhol
• 4 livros de literatura (leitura) - 6º ao 8º ano
• 3 livros de literatura (leitura) - 9º ano
Material a ser adquirido pelas famílias (estes serão utilizados durante todo o Ensino Fundamental
2 – 6º ao 9º ano):
• Agenda
• 1 caderno universitário ou fichário para cada disciplina
• Cola em bastão
• Tesoura
• 1 pasta com elásticos
• 1 avental branco para uso no laboratório de ciências
• Minidicionário (Português)
• Minidicionário Inglês-Português / Português-Inglês
• Minidicionário Espanhol-Português / Português-Espanhol
• 1 esquadro de 45 graus e 1 de 60 graus
• 1 transferidor de 360 graus
• 1 compasso com grafite HB
• 1 régua transparente de 30 cm
• 1 lapiseira 0,5 grafite HB e 1 lapiseira 0,7 grafite HB
• Lápis HB, 2B, 4B e 6B
Obs.: materiais extras para as aulas de Artes e para trabalhos das demais disciplinas serão
solicitados no decorrer do ano, de acordo com as atividades desenvolvidas.
Material para período ampliado bilíngue (Teens – 6º a 9º ano):
• 1 estojo com lápis grafite, borracha, caneta esferográfica, lápis de cor, cola e tesoura (para
permanecer na mochila)
• 1 caderno brochura pequeno de 48 folhas (para permanecer na escola)
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ENSINO MÉDIO
Componentes Curriculares
ü Língua Portuguesa

ü Química

ü Filosofia

ü Matemática

ü Educação Física

ü Sociologia

ü Biologia

ü História

ü Inglês

ü Física

ü Geografia

ü Arte (1º ano)

Atividades Extras
ü Violão

Curso Opcional
ü Programa Bilíngue: High School
Lista de Material
Material fornecido pela escola:
1ª e 2ª séries do Ensino Médio:
• 4 cadernos (apostilas) de Física, Matemática, Português e Química
• 4 cadernos (apostilas) de Biologia, Geografia, História e Inglês
• 4 cadernos (apostilas) de tarefa de casa
• 4 cadernos (apostilas) de resolução de tarefas
• 4 livros de literatura (leitura)
3ª série do Ensino Médio:
• 4 cadernos de exercícios – Física, Matemática, Português e Química
• 4 cadernos de exercícios – Biologia, Geografia, História e Inglês
• 4 cadernos de teoria – Biologia, Física, Geografia, História, Matemática, Português e Química
• 4 cadernos de tarefas – Biologia, Física, Geografia, História, Matemática, Português e Química
• 4 gabaritos de tarefas – Biologia, Física, Geografia, História, Matemática, Português, Química e
Inglês
Material a ser adquirido pelas famílias:
• Agenda
• 1 caderno universitário ou fichário para cada disciplina
• Minidicionário (Português)
• Minidicionário Inglês-Português / Português-Inglês
Obs.: materiais extras para atividades serão solicitados no decorrer do ano, de acordo com
o conteúdo desenvolvido.
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PROGRAMA BILÍNGUE
O Colégio Global oferece aos alunos a oportunidade da aquisição natural da língua inglesa,
por meio da exposição intensiva, permeada por atividades de rotina, projetos, histórias, músicas,
vídeos, pesquisas, dramatizações, jogos e brincadeiras em crescentes desafios. Não são aulas
formais de inglês, mas imersão no idioma pela utilização prática da nova língua.
Berçário (a partir do Baby 3): exposição diária ao inglês com interações individuais e
atividades em grupo, despertando a curiosidade e o reconhecimento da língua inglesa.
Educação Infantil (Toddlers / Kids): imersão total durante o período pedagógico – quatro
horas diárias de exposição ao idioma, contemplando o mesmo conteúdo pedagógico, estratégias,
rotina e objetivos do ensino convencional, utilizando a língua inglesa na sua forma oral como
ferramenta de comunicação. Algumas atividades semanais complementares, tais como aulas de
Estimulação Motora, Música, Momento da Leitura e Letramento, acontecem em português. Os
alunos de período complementar ou integral têm as atividades de recreação, no período alternado
ao pedagógico, em português.
Ensino Fundamental (Juniors - EF1 / Teens - EF2): imersão parcial no período alternado,
com duas horas diárias de exposição ao idioma (1,5h no curso Teens) por meio de atividades
variadas: projetos, músicas, vídeos, leitura de livros, pesquisas, dramatizações, jogos e
brincadeiras. Há a adoção de material didático para garantir a formalização do idioma e o
desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas básicas: compreensão auditiva, fala, leitura e
escrita em inglês. Exames para certificação internacional (Cambridge YLE, Cambridge for Schools
e TOEFL Junior) são realizados na escola para os alunos inscritos (opcional).
Ensino Médio (High School): currículo americano no período alternado e assessoria para o
ingresso em universidades nos Estados Unidos, com preparação para os exames exigidos (TOEFL
e SAT). Disponível a partir do 8º ano, conta com aulas presenciais (3h / semana) e atividades online,
com equivalência das disciplinas do currículo brasileiro e conclusão do Ensino Médio com dois
diplomas, brasileiro e americano.
Summer Camp: intercâmbio internacional com estadia em campus universitário nos meses
de janeiro ou julho para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
College Prep / Storm: programas de intercâmbio diferenciados, disponíveis para alunos a
partir do 9º ano do Ensino Fundamental, visando à preparação para a vida acadêmica em
universidades americanas.
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ATIVIDADES EXTRAS
Buscando a formação completa, oferecemos atividades extras no período oposto às aulas.
Nosso objetivo é propor diferentes formas de se expressar e desenvolver suas principais habilidades
e interesses.
Informações Gerais
ü De acordo com a disponibilidade da escola e o interesse dos alunos, novos cursos poderão ser
oferecidos no decorrer do ano;
ü Para garantir espaço para os estudos e atividades de recreação, sugerimos que não sejam
contratadas mais de uma atividade por dia e que dias livres, sem atividades extras, façam parte
da rotina;
ü As aulas extras são fechadas à participação de familiares, que serão convidados para as aulas
abertas, jogos, festivais e apresentações;
ü Em razão de falta, cancelamento ou feriado, não haverá reposição de aula.
Inscrição, vagas e horários
ü Para participar, é necessário fazer a inscrição na Secretaria e efetuar os devidos acertos
financeiros;
ü O número de vagas por grupo é limitado, portanto ao se completarem os grupos, uma lista de
interesse será aberta para aguardo de possíveis desistências;
ü Para possibilitar maior acesso a vagas em cursos extras sem custo mensal e evitar um excesso
de atividades para o mesmo aluno, prejudicando seu rendimento escolar, a inscrição é limitada
a 3 atividades sem custo mensal;
ü Para a confirmação das turmas é necessário um mínimo de 10 alunos por grupo;
ü Para melhor adequação das turmas, dias e horários poderão ser alterados. Caso isso ocorra,
os alunos e responsáveis serão previamente comunicados;
ü Será liberada a entrada do aluno na escola 10 minutos antes do início da atividade e sua saída
deverá acontecer até 10 minutos após a conclusão da aula;
ü Não é permitida a entrada após o início da atividade;
ü Durante o mês de fevereiro, é possível trocar a inscrição de um curso extra por outro, desde
que haja vaga e mediante solicitação à Coordenação / Secretaria da escola. A partir de março,
a participação em um curso diferente do qual o aluno foi inscrito inicialmente acontecerá
mediante uma nova inscrição;
ü Em caso de 4 faltas consecutivas e não justificadas, a inscrição será automaticamente
cancelada;
ü Caso haja desistência durante a vigência do curso, a Coordenação / Secretaria deverá ser
avisada para que a vaga seja disponibilizada a outros interessados.
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Aula experimental
ü É possível experimentar uma aula do curso escolhido antes de efetuar a inscrição, mediante
autorização por escrito da coordenação, desde que haja vaga na turma em questão. Fazer a
aula experimental não garante vaga nem efetiva a inscrição.
Uniforme
ü Durante todas as atividades, o uso de uniforme é obrigatório. Caso a atividade exija uniforme
ou material específico, este será indispensável. No caso das escolinhas de futebol, o aluno pode
fazer a atividade com o uniforme do time de futebol preferido.
Alimentação
ü No caso das aulas após o período pedagógico da tarde, os alunos poderão trazer lanche para
ser consumido antes da atividade ou no intervalo.
Transporte
ü O transporte escolar não tem seu horário alterado nos dias de atividades extras. Caso seja feita
a inscrição em uma atividade que altere o horário de entrada ou saída do aluno na escola, ele
não poderá usufruir do serviço de transporte neste dia.
ATIVIDADES SEM CUSTO MENSAL
Início: 04 de fevereiro (mês de julho: atividades interrompidas – férias).
Término: 29 de novembro (alunos de EF2 e EM); 06 de dezembro (EF1 e Educação Infantil).
Inscrição: R$ 235,00 (Capoeira: R$ 325,00).
Mensalidade: isento.
Ballet
Objetivo: atividade que desenvolve ritmo, coordenação motora, concentração, equilíbrio, orientação
espacial e temporal por meio de técnicas de dança.
Público-alvo: do Pré 1 / Kids 1 ao 3o ano do Ensino Fundamental.
Uniforme: meninas - collant, saia, meia calça e sapatilha (o collant deve ser adquirido na Secretaria);
meninos - uniforme normal de aula.
Horários:
Turmas / Período

Manhã

Tarde

Pré 1 / Kids 1

6ª feira 14h15-15h

6ª feira 10h35-11h20

Pré 2 / Kids 2

6ª feira 13h30-14h15

6ª feira 9h50-10h35

1º ano

6ª feira 15h30-16h15

2º e 3º anos

6ª feira 16h15-17h

6ª feira 9h-9h45
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Capoeira
Objetivo: esporte que desenvolve o equilíbrio e a agilidade. Favorece o controle da agressividade e
tranquiliza os praticantes. Excelente por oferecer recursos para que a criança enfrente as
dificuldades e conflitos próprios da idade.
Público- alvo: do Maternal 1 / Toddlers 1 ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Uniforme: a calça do uniforme deve ser substituída pela de capoeira (vendida na Secretaria).
Horários:
Turmas / Período

Manhã

Tarde

Maternal 1 / Toddlers 1

2ª feira 14h30-15h

2ª feira 10h-10h30

Maternal 2 / Toddlers 2

4ª feira 14h30-15h

4ª feira 10h-10h30

Pré 1 / Kids 1

2ª feira 13h30-14h20

2ª feira 10h30-11h20

Pré 2 / Kids 2

4ª feira 13h30-14h20

4ª feira 10h30-11h20

1º ano

4ª feira 15h20-16h10

4ª feira 9h-9h50

2º e 3º anos

2ª feira 15h30-16h20

4º e 5º anos

4ª feira 16h20-17h10

2ª feira 9h-9h50

Teatro
Objetivo: por meio de exercícios teatrais, desenvolve-se o olhar interior. O aluno passa a se
observar com mais atenção e pode começar a corrigir vícios de postura, de dicção e emissão vocal,
utilizando técnicas que são ensinadas durante as aulas. Os exercícios de improvisação e jogos de
dramatização ajudam no desenvolvimento criativo e na melhor comunicação.
Conteúdo: relaxamento, expressão corporal, desinibição, concentração, ação física, autocontrole,
improvisação, interpretação, estudo de texto e criação de personagem.
Público- alvo: do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Local: G2 - Rua Apinajés, 1231.
Horários:
Turmas / Período

Manhã

2º e 3º anos

5ª feira 16h15-17h15

4º e 5º anos

5ª feira 15h15-16h15

6º ao 9º ano

5ª feira 14h15-15h15

Tarde
5ª feira 9h15-10h15
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Xadrez
Objetivo: além de desenvolver o raciocínio, a capacidade de abstrair, generalizar, projetar e
transcender, o jogo de xadrez aprimora a concentração e a sociabilidade dos alunos. As aulas de
xadrez contribuem para um trabalho de formação de atitudes: enfrentar desafios, buscar soluções,
desenvolver a crítica, a intuição e a possibilidade de criar estratégias.
Conteúdo: posição do tabuleiro, nome das peças, movimento das peças, captura de peças,
promoção do peão, movimentos especiais, objetivo do jogo (xeque-mate), estratégia de jogo,
utilização de programas de computador e ética do jogo.
Público- alvo: do 2º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Local: G2 - Rua Apinajés, 1231.
Horários:
Turmas / Período

Manhã

2º ano

2ª feira 16h15-17h

3º ao 5º ano

2ª feira 15h30-16h15

Tarde
6ª feira 9h15-10h

Tardes Esportivas
Objetivo: Propiciar a prática esportiva regular. Com a orientação de um professor de Educação
Física, as práticas são divididas em aquecimento, fundamentos e jogo.
Público-alvo: Ensino Fundamental 2.
Local: G2 - Rua Apinajés, 1231.
Horários:
Handebol (EF2)

Vôlei (EF2)

Basquete (EF2)

2ª feira 14h-15h

3ª feira 14h-15h

4ª feira 14h-15h
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ATIVIDADES COM CUSTO MENSAL
Natação
As turmas são divididas por estágios, representados pela cor da touca, que respeitam o
desenvolvimento de cada um. As aulas acontecem em piscina própria de 4,5 m X 12,5 m, aquecida
e coberta, localizada na Rua Capital Federal, 92.
Público-alvo: do Maternal 1 / Toddlers 1 ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Início: 30 de janeiro (mês de julho: atividades interrompidas – férias).
Término: 06 de dezembro.
Horários: para melhor nivelamento dos grupos, a alocação dos alunos inscritos nos horários
disponibilizados é feita no final do mês de janeiro.
Testagem de alunos novos e montagem das turmas: de 28 e 29 de janeiro.
Valores (mensais para serviços contratados pelo período de 1 ano):
Série

1x / semana

2x / semana

Maternal / Toddlers

R$ 296,00
(touca branca ou amarela)

R$ 462,00
(touca amarela)

Pré / Kids e 1º ano

R$ 243,00

R$ 401,00

2º ao 5º ano

R$ 243,00

---

Escolinha de Futebol
Objetivo: desenvolver equilíbrio, atenção e a coordenação viso-motora. Estimula a cooperação e o
jogo do “perde-ganha”. Trabalha a disciplina de forma lúdica e clara, facilitando a compreensão de
regras e limites.
Público-alvo: do Pré 2 / Kids 2 ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Início: 04 de fevereiro (mês de julho: atividades interrompidas – férias).
Término: 29 de novembro (alunos de EF2 e EM); 06 de dezembro (EF1 e Educação Infantil).
Valor: R$ 153,00 mensais para serviços contratados pelo período de um (1) ano.
Horários:
Turma

Fut 0

Fut 1

Fut 2

Futebol feminino

Idade

Pré 2 / Kids 2 e 1º ano

2º e 3º anos

4º a 7º ano

2º a 9º ano

Local

G1

G1

G2

G2

Dias e
horários

2ª feira
17h45 às 19h15

4ª feira
17h45 às 19h15

2ª feira
17h45 às 19h15

4ª feira
17h45 às 19h15
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Coral
Objetivo: trabalhar a sensibilidade e a apreciação musical, coordenação rítmica e motora, técnica
vocal / respiração para o canto e preparação para apresentações em público.
Público-alvo: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
Início: 04 de fevereiro (mês de julho: atividades interrompidas – férias).
Término: 06 de dezembro.
Valor: R$ 104,00 mensais para serviços contratados pelo período de um (1) ano.
Horários:
Turmas / Período

Manhã

Tarde

1º e 2º anos

3ª feira 16h30-17h30

3ª feira 17h45-18h45

3º ao 5º ano

5ª feira 18h-19h15

Street Dance
Objetivo: proporcionar a evolução física, social, cultural e afetiva dos alunos por meio de atividades
desenvolvidas em grupo.
Público-alvo: Ensino Fundamental (4º ao 9º ano).
Início: 04 de fevereiro (mês de julho: atividades interrompidas – férias).
Término: 29 de novembro (alunos de EF2 e EM); 06 de dezembro (EF1 e Educação Infantil).
Valor: R$ 104,50 mensais para serviços contratados pelo período de um (1) ano.
Horários:
Turmas / Período

Manhã

Tarde

4º e 5º anos

6ª feira 15h30-16h30

3ª feira 9h-10h

6º ao 9º ano

6ª feira 14h15-15h15

---

Violão
Objetivo: viabilizar as aspirações artísticas e intelectuais de maneira lúdica, trabalhando a
sensibilidade e a apreciação musical, coordenação rítmica e motora, aspectos técnicos do
instrumento e preparação para apresentações em público.
Público-alvo: Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.
Início: 04 de fevereiro (mês de julho: atividades interrompidas – férias).
Término: 29 de novembro.
Valor: R$ 115,00 mensais para serviços contratados pelo período de um (1) ano.
Horários:
Turmas

Dia / Horário

6º ao 9º ano e Ensino Médio
(alunos novos – iniciantes)

6ª feira 17h-17h50

6º ao 9º ano e Ensino Médio
(continuação)

5ª feira 17h-17h50
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TABELA GERAL DE HORÁRIOS DOS CURSOS EXTRAS
Atividade

Turma

Local

Dia

Início

Término

Público

Capoeira

Ca

CH

2ª feira

14h30

15h

Maternal 1 / Toddlers 1 (manhã)

Capoeira

Cb

CH

2ª feira

10h

10h30

Maternal 1 / Toddlers 1 (tarde)

Capoeira

Cc

CH

4ª feira

14h30

15h

Maternal 2 / Toddlers 2 (manhã)

Capoeira

Cd

CH

4ª feira

10h

10h30

Maternal 2 / Toddlers 2 (tarde)

Capoeira

Ce

CH

2ª feira

13h30

14h20

Pré 1 / Kids 1 (manhã)

Capoeira

Cf

CH

2ª feira

10h30

11h20

Pré 1 / Kids 1 (tarde)

Capoeira

Cg

CH

4ª feira

13h30

14h20

Pré 2 / Kids 2 (manhã)

Capoeira

Ch

CH

4ª feira

10h30

11h20

Pré 2 / Kids 2 (tarde)

Capoeira

Ci

G1

4ª feira

15h20

16h10

1º ano EF (manhã)

Capoeira

Cj

G1

4ª feira

9h

9h50

1º ano EF (tarde)

Capoeira

Ck

G2

2ª feira

15h30

16h20

2º e 3º anos EF (manhã)

Capoeira

Cl

G2

4ª feira

16h20

17h10

4º e 5º anos EF (manhã)

Capoeira

Cm

G1

2ª feira

9h

9h50

2º ao 5º ano EF (tarde)

Coral

C1

G1

3ª feira

16h30

17h30

1º e 2º anos EF (manhã)

Coral

C2

G1

3ª feira

17h45

18h45

1º e 2º anos EF (tarde)

Coral

C3

G1

5ª feira

18h

19h15

3º ao 5º ano EF

Ballet

B1

CH

6ª feira

14h15

15h

Pré 1 / Kids 1 (manhã)

Ballet

B2

CH

6ª feira

10h35

11h20

Pré 1 / Kids 1 (tarde)

Ballet

B3

CH

6ª feira

13h30

14h15

Pré 2 / Kids 2 (manhã)

Ballet

B4

CH

6ª feira

9h50

10h35

Pré 2 / Kids 2 (tarde)

Ballet

B5

G1

6ª feira

15h30

16h15

1º ano EF (manhã)

Ballet

B6

G1

6ª feira

16h15

17h

2º e 3º anos EF (manhã)

Ballet

B7

G1

6ª feira

9h

9h45

1º a 3º ano EF (tarde)

Futebol 0

F0

G1

2ª feira

17h45

19h15

Pré 2 / Kids 2 e 1º ano EF

Futebol 1

F1

G1

4ª feira

17h45

19h15

2º e 3º anos EF

Futebol 2

F2

G2

2ª feira

17h45

19h15

4º ao 7º ano EF

Futebol feminino

FF

G2

4ª feira

17h45

19h15

2º ao 9º ano EF

Street Dance

S1

G2

6ª feira

15h30

16h30

4º e 5º anos EF (manhã)

Street Dance

S2

G2

3ª feira

9h

10h

4º e 5º anos EF (tarde)

Street Dance

S3

G2

6ª feira

14h15

15h15

6º ao 9º ano EF

Tardes Esp.: Basquete

B

G2

4ª feira

14h

15h

6º ao 9º ano EF

Tardes Esp.: Handebol

FS

G2

2ª feira

14h

15h

6º ao 9º ano EF

Tardes Esp.: Vôlei

Vo

G2

3ª feira

14h

15h

6º ao 9º ano EF

Teatro

T1

G2

5ª feira

16h15

17h15

2º e 3º anos EF (manhã)

Teatro

T2

G2

5ª feira

15h15

16h15

4º e 5º anos EF (manhã)

Teatro

T3

G2

5ª feira

9h15

10h15

2º ao 5º ano EF (tarde)

Teatro

T4

G2

5ª feira

14h15

15h15

6º ao 9º ano EF

Violão

V1

G1

6ª feira

17h

17h50

6º ao 9º ano EF e EM (iniciantes)

Violão

V2

G1

5ª feira

17h

17h50

6º ao 9º ano EF e EM (continuação)

Xadrez

X1

G2

2ª feira

16h15

17h

2º ano EF (manhã)

Xadrez

X2

G2

2ª feira

15h30

16h15

3º ao 5º ano EF (manhã)

Xadrez

X3

G2

6ª feira

9h15

10h

2º ao 5º ano EF (tarde)
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