
 

ACOMPANHAMENTO DE DEACOMPANHAMENTO DE DEVER DE CASAVER DE CASA  

Atividades Atividades 
extracurricularesextracurriculares  

  
S E T E M B R O  .  2 0 1 7  

I N F O R M A T I V O  

A N U A L  

 

Na Oficina de acompanhamen-

to de dever de casa, os alunos 

têm adquirido hábitos funda-

mentais para a realização de 

suas tarefas com independên-

cia. A professora Rita estimula, 

de forma gradual, a aquisição 

de atitudes importantes para a 

realização dos deveres, em um 

ambiente de alegria e disciplina. 

Ela atende cada aluno individu-

almente, procurando auxiliá-lo 

em suas dificuldades e ajudan-

do-o a realizar suas tarefas 

pensando. 

Como novidade, este ano oferece-

mos as aulas também para os alu-

nos dos 6º e 7º Anos. 

A Oficina possui a opção de aulas 

avulsas: para isso,  caso tenham 

interesse, basta entrar em contato 

com a professora Rita Xavier.  
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Com muita alegria, publicamos este primeiro informa-
tivo  das atividades extracurriculares.  Queremos ofere-
cer, cada vez mais, uma maior variedade de ativida-
des,  pois sabemos do valor delas para a formação inte-
gral de nossos alunos. 

Aulas, a partir do 2º ano 

Manhã: segunda a sexta-feira, 11h45 às 12h45. 

Tarde: segunda, quarta, quinta e sexta-feira, 

17h45 às 18h45. 

 

       Professora Rita Xavier       

Inscrições:  gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 

   Unidade Funcionários 



 

 

    ARTES VISUAISARTES VISUAIS  

Mó-

dulo de  

 

Em cursos divididos em quatro módu-

los, os alunos de Artes Visuais  têm a 

oportunidade de  ampliar  sua com-

preensão sobre a linguagem plástica 

e aprender a apreciar obras de diver-

sos artistas brasileiros e estrangeiros, 

favorecendo, assim, um maior conhe-

cimento e interesse pelas artes. No 

primeiro semestre, foi realizado um 

estudo sobre a arte espanhola, enfo-

cando alguns de seus principais artis-

tas: Joan Miró, Salvador Dalí, Diego 

Velázquez, Goya e Pablo Picasso. Os 

alunos fizeram suas próprias produ-

ções baseadas nas técnicas artísticas 

espanholas, levando para casa  seu 

portifólio e a tela da releitura da obra 

de arte "As meninas", de Diego Velá-

zquez. 

Os professores de Atividades 

Circenses realizam atividades em 

pequenos grupos para favorecer o 

acompanhamento individual dos 

alunos. Atividades diversificadas 

acontecem simultaneamente no 

mesmo espaço para auxiliar no 

desenvolvimento da força  muscu-

lar, do  equilíbrio e do domínio cor-

poral, ao mesmo tempo que favo-

recem a confiança em si mesmo, a 

concentração e a criatividade.  

Este ano, os pais de alunos do 

Circo receberam um livreto con-

tendo informações completas so-

bre as aulas, como a descrição 

das técnicas utilizadas, o desen-

volvimento das aulas, dicas para a 

segurança do aluno, etc. 

 Aulas:  Infantil 5 ao 4º ano - sexta-feira,  

11h40 às 12h40 

Professora: Maria de Lourdes Rosa 

                    Inscrições:  gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 

 

ATIVIDADES ATIVIDADES 

CIRCENSESCIRCENSES  
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Aulas, a partir do Infantil 5 

Segunda e/ou quarta-feira, 

11h40 ou 17h40 

    Inscrições:  99441-9090  

Circo Escola Trupetralha 

 



 
 

 

 BALLET CLÁSSICOBALLET CLÁSSICO  

Aulas: 3 e 4 anos, manhã: sexta-feira, 11h40. 3 anos, tarde: sexta-feira, 17h40. 5 e 6 anos, manhã: segunda e quarta-feira, 

11h40. 4 a 6 anos, tarde: terça e quinta-feira, 17h40. 7 a 9 anos, manhã: terça e quinta-feira, 11h40.  

Ballet e Classe:  3588-1313 e  99361.0038          contato@balleteclasse.com.br 

 balleteclasse.com.br 

Aulas:  Infantil 5 ao 4º ano - sexta-feira,  

11h40 às 12h40 

Professora: Maria de Lourdes Rosa 

                    Inscrições:  gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 
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Para ampliar os conhecimentos e o repertório cultu-
ral, as aulas de Ballet vão além da dança.  O estudo 
teórico, assim como a prática e a aquisição de maior 
técnica, é muito importante para a formação de um 
bailarino.  A turma de segunda e quarta-feira realizou 
uma pesquisa sobre a história do figurino no ballet, as 
características em cada época e sua evolução ao longo 

do tempo. O resultado da pesquisa 
transformou-se em um lindo mural na 
sala de música e dança.  A turma de terça e quin-
ta-feira, da manhã, teve a oportunidade de pesqui-
sar sobre os grandes ballets de repertório, com o 
objetivo de ampliar o acervo cultural. Os alunos 
selecionaram os ballets de sua preferência e, 
após a pesquisa, deram uma aula 
para a turma.   

Em todas as turmas, há o estímulo para os alunos 
familiarizarem-se com as diferentes terminologias 

dos passos do ballet. Desde peque-
nos, já tomam contato com termos 
como skips, demi-pointe, demi-pliés 
e seus significados.   

O Ballet e Classe tem realizado diversas aulas 
abertas, para que os pais possam conhecer mais 
de perto todo o trabalho realizado. No mês de 
maio, as mães foram convidadas a participar de 

uma aula completa, para vivenciar um dia como alunas  de ballet. 

 Os pais das alunas da turma Grade 2 receberam uma síntese do 
programa das aulas,  para que possam ter contato com o conteúdo 
trabalhado .  

No ballet, as apresentações deverão ocorrer de forma natural e 

com muita frequência, e, por isso, as alunas de 

mais tempo de aula foram convidadas para 

participar do espetáculo Ballet de Outono. 

Além de realizarem uma bela apresentação, 

assistiram e acompanharam os bastidores das 

apresentações de ballet clássico e contempo-

râneo com os bailarinos mais experientes.  

mailto:contato@balleteclasse.com.br


 

 

CANTO CORALCANTO CORAL   

Iniciamos este ano as aulas de Canto Coral para adolescentes. Elas possibilitam um 

trabalho mais individualizado, pois, em um grupo menor, o aluno desenvolve suas ha-

bilidades artísticas e sua percepção musical. O Professor Lucas Oliveira envia o reper-

tório por e-mail para os pais, a fim de que possam 

acompanhar o trabalho realizado.  Os alunos também 

recebem, via e-mail, materiais e informações sobre as 

aulas, e a turma tem se desenvolvido muito em rela-

ção à formação cultural e aquisição musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 Aulas: 11 a 16 anos: segunda-feira, 13h30.  

Regente: Lucas Oliveira 

Inscrições:  gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 

 

 

 

O Coral adulto, que conta hoje com cer-

ca de 30 integrantes, está se preparan-

do, para participar do Show de talentos 

promovido pela AACL, no dia 15 de se-

tembro, às 19h no auditório da Unidade 

Funcionários. Os ingressos (R$ 30,00) 

estão disponíveis  na Unidade Funcioná-

rios.  A renda será revertida para a a 

construção da Unidade Vila da Serra do 

Colégio Logosófico. 

 

 

 

 

 

  

CORAL ADULTOCORAL ADULTO  
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Aulas: quarta-feira, 

11h40 às 12h30 

Inscrições: gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 



 
 

 

 

 

  

O Coral Infantil participou de um grande projeto da AACL: um show musical  

com o Grupo Coração Palpita, no dia 1º de julho.  Para os alunos, foi uma 

alegria estar com os cantores Guto Passarinho e  Marina Flor. Todo o reper-

tório foi retirado dos Cds O Tesouro, Ser Feliz e Feliz Idade,  do Sistema Lo-

gosófico de Educação (www.portaldologosófico.com.br) e dos Cds do Grupo 

Coração Palpita. O show contou com a regência da Maestrina Myrna Oliveira 

e com a banda formada pelos músicos  Bárbara Ferrarezi, Rogério Delayon e 

Felipe Fantoni. Os ensaios foram coordenados pelos professores Myrna e 

Lucas Oliveira. 

 

 

 

 

  

 

Aulas a partir de 6 anos: segunda ou quinta-feira,   

das  11h40 às 12h30 ou das 17h40 às 18h30. 

Inscrições: gracielar-fc@colegiologosofico.com.br  

  

 

 

 

  

 Aulas: 11 a 16 anos: segunda-feira, 13h30.  

Regente: Lucas Oliveira 

Inscrições:  gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 

            CORAL INFANTILCORAL INFANTIL  

CORAL ADULTOCORAL ADULTO  

Você sabia?  

Este ano, o Coral possui mais 
uma turma: quinta-feira, 

11h40.  

Ensaio com o Grupo Coração Palpita 

Show Musical 

Um vídeo sobre o show poderá ser acessado pelo link: 
www.facebook.com/AmigosColegioLogosofico/videos/1414258958655171/ 
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FUTSALFUTSAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Futsal FemininoFutsal Feminino  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Com o objetivo de ampliar o quadro de 

atividades oferecidas aos adolescentes, 

foi aberta uma turma de Futsal 

Feminino. A modalidade esportiva foi 

escolhida pelas próprias alunas, 

através de uma pesquisa realizada pela 

Escola de Esportes Degraus. A turma  

é formada por alunas interessadas e 

bem dedicadas ao esporte. 

 As aulas de Futsal foram 

dedicadas ao aprendizado 

de técnicas e estratégias do 

jogo, com ênfase no  

trabalho em equipe, 

conforme afirma Wallyson, 

diretor da Escola de 

Esportes Degraus: “A 

cooperação é fundamental 

para o bom desempenho no 

jogo. Cada aluno, com suas 

características e 

especificidades, contribui 

muito para o conjunto. Para 

isso, os professores devem  

conhecer bem o aluno, 

procurando estimular suas 

potencialidades”. 

 Em setembro, será 

realizado um Festival de 

Jogos, como momento de 

vinculação com as famílias. 

Aulas: de 4 a 11 

anos. Dias e ho-

rário diversos. 

         3234-0690 

 

Aulas para Fundamental II: segunda e quarta-feira, 12h40 às 13h40 

Matrículas: 3234-0690 

Escola de Esportes Degraus 
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            JudôJudô  

Para auxiliar o desenvolvimento dos alunos, a Escola 

de Esportes Degraus adquiriu novos materiais para as 

aulas de ginástica artísticas: barras, cones, colchões, 

etc. 

A turma da tarde apresentou  aos pais  o que apren-

deram e, em  breve, a turma da manhã  fará sua apre-

sentação. 

              GINÁSTICA ARTÍSTICAGINÁSTICA ARTÍSTICA  

Aulas para Infantil 4 ao 2º ano: 

Terça e quinta-feira, das 11h40  às 12h40 ou segunda  e quarta , 

das 17h40 às 18h40. 

Aulas a partir de Infantil 4:  

Segunda e quarta-feira,   das 17h40 às 18h40 

Terça e quinta-feira, das  11h40 às 12h40   

              Matrículas:  98863 - 4449              paulaoand@hotmail.com  
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A aula de Judô, por meio de jogos, brincadeiras e atividades diferentes, 

estimula o aperfeiçoamento individual, mas sem perder de vista a coopera-

ção de todos do conjunto.  O Sensei Paulo Andrade, professor de Judô há 

mais de 35 anos, afirma que o cultivo de valores como generosidade, tole-

rância e colaboração são essenciais para o judoca.  

No início de setembro, ocorreu o Festival Tatami de Judô, onde os alunos en-

contraram um campo experimental riquíssimo para a prática do esporte. 

mailto:paulaoand@hotmail.com


 

 

  

 

 

 

  

Oficinas PedagógicasOficinas Pedagógicas  

TOKEN MÉTODO TOKEN MÉTODO --  MATEMÁTICAMATEMÁTICA  
O curso possui um método de-

senvolvido pelo professor Carlos La-

cerda. O objetivo é o de ensejar que 

os alunos  identifiquem a  causa de 

suas  dificuldades em matemática, 

para poderem superá-las. Com grá-

ficos semanais, o aluno e seus pais 

acompanham o desempenho em 

cada conteúdo. 

Para estender o tempo em que o aluno fica na 

escola, as Oficinas Pedagógicas realizaram ativi-

dades diversas, como: pinturas, trabalhos em ar-

gila e massinha, colagens, atividades com letras 

móveis, confecção de brinquedos com materiais 

reutilizáveis, desenhos de observação, atividades 

de coordenação motora, jogos de atenção e me-

mória, brincadeiras em túneis e cabaninhas, reali-

zação de pequenos projetos para a confecção de 

objetos de artesanato, como caixas decorativas, 

etc. 
Aulas para Infantil 2 ao Infantil 5:  

Segunda a sexta-feira, das 11h40 às 12h40 ou das 17h40 às 18h40 

Inscrições: gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 
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Aulas para 6º ao 9º ano:  
Segunda-feira,  das  13h40 às 15h40  ou   das 
16h às 18h ou quarta-feira, das  16h às 18h.  
Inscrições: tokenmetodo@gmail.com 
3442-0906/99248-6925 

mailto:lacerdamatematica@gmail.com


  

 

 

 

  

Oficinas PedagógicasOficinas Pedagógicas  

 
 

 

 

  

  

 

 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORESPROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES  

  TOKEN MÉTODO TOKEN MÉTODO --  MATEMÁTICAMATEMÁTICA  Ao conhecer a linguagem da programação, os alunos são estimulados a 

criar aplicativos, jogos etc. Os alunos aprendem a lidar melhor com a tecno-

logia digital, a Internet e as mídias sociais. A Just Coding publica, com fre-

quência, no blog  justcoding.com.br/justblogging/, artigos atuais e interessan-

tes.  

Nas aulas, os alunos dedicaram- se ao projeto de criação de seu aplicati-

vo. Depois, na nova sede da empresa, no Bairro Santo Antônio, apresenta-

ram aos pais os resultados. 

Aulas a partir de 11 anos: 
Segunda-feira, 11h30, 14h15 e 17h30 
contato@justcoding.com.br - 98815-2818     /2555-5588  
www.justcoding.com.br/logosofico 

Você sabia que... 
As aulas nem sempre são realizadas no 

computador. Com jogos e atividades espe-

cíficas, os alunos aprendem a linguagem 

de programação. 

O programa das aulas encontra-se no 

site: justcoding.com.br 

Novidade:  

A partir de setembro, a Just Coding ofere-

cerá aulas para crianças de 5 a 11 anos. 
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ROBÓTICAROBÓTICA  

 

  

 

 

 

  

 
Nas aulas, utilizando kits da Lego, os alunos, 

num trabalho em equipe, constroem, progra-

mam e aperfeiçoam seus próprios robôs.  

Os pais são convidados a participar do final 

de algumas aulas para ouvir de seus filhos o 

que realizaram naquele dia. No primeiro semes-

tre, houve uma aula aberta, na qual pais e fami-

liares puderam construir e programar seus ro-

bôs, assessorados pelos alunos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No site da Dhel, roboticadhel.com.br,  estão 

as últimas notícias das aulas, além do trabalho 

realizado e dos projetos desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas: 

1º e 2º anos: terça-feira, da 17h40 às 19h 

3º ao 5º ano: segunda-feira, da 17h40 às 19h 

Inscrições: inscricao.dhelrobotica.com.br/lgs.html 

roboticadhel.com.br 
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VôleiVôlei  

As aulas de violão ocorrem em grupo, juntamente com o 

acompanhamento individual por parte do professor. Cada 

aluno está em uma etapa do processo de aprendizagem, e 

é preciso conhecer bem essa etapa, para oferecer e esti-

mular o que ele necessita para aperfeiçoar sua técnica e 

apurar sua percepção artística. 

Em novembro, os alunos terão a oportunidade de apresentar o que 

aprenderam na Escola de Violão, num recital pla-

nejado e coordenado por eles.  

            VIOLÃO VIOLÃO   

Para auxiliar os alunos no domínio das técnicas do esporte, os 

professores de Vôlei têm utilizado muitos recursos diferentes, co-

mo treinamentos em duplas ou em conjunto maiores. Eles também 

têm recorrido a outros esportes, como o badminton: com ele, as 

alunas desenvolvem a coor-

denação motora e habilida-

des essenciais para o de-

sempenho no vôlei. 

  

                        Aulas: 

3º ao 5º ano: terça e quinta-feira, 
das 11h40 às 12h40 ou segunda e 
quarta-feira, das 17h40 às 18h40 
 
5º e 6º  anos:  segunda e   
quarta-feira, das 11h40  
às 12h40  
 

Matrículas: 3234-0690 
Escola de Esportes Degraus 

Aulas para 2º ano do Funda-

mental I ao 3º ano do Ensino 

Médio. 

Horários diversos 

Informações: 99617-1526  

danviolao@yahoo.com.br  
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mailto:danviolao@yahoo.com.br


 Cardápio de Cursos 
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Artísticas:   
 

 

Tecnológicas: 

Esportivas: 
 

Pedagógicas: 

Inclusivas:  

 

 

Artes Visuais, Artes Circenses, Oficina + Criativa, 

Ballet Clássico, Coral, Violão, Canto Coral 

Robótica,  Programação de Computadores 

Acompanhamento de Dever de Casa, Curso 

Token (Matemática), Oficinas Pedagógicas 

Futsal, Futsal Feminino, Ginástica Artística, Judô, 
Vôlei 

Libras (Adultos) 

 

Programação de Computadores: 

Segunda-feira, 11h40 às 12h40 

e 17h40 às 18h40 

Cursos básico de  Libras: 
Quinta-feira, 8h45 às 9h45 

                                      gracielar-fc@colegiologosofico 

Fale conosco - Atividades extras:   

Mais Oficina + Criativa: 

Segunda-feira, 11h50 às 12h50 

A partir do 5º ano 

NOVIDADE! 


