
Para início de conversa...  
 

O Conhecimento amplia a vida! Este e  o tema do 
ano do Sistema Logoso fico de Educaça o e e  um 
grande estí mulo para o trabalho das Atividades 
Extracurriculares!  Podemos dizer ate , que este e  
um dos principais motivos para pensarmos sem-
pre em novas atividades e aperfeiçoar as que ja  
existem. Queremos que todas as Atividades Ex-
tras sejam motivo de constantes aprendizados, 
descobertas de aptidões e de muitos momen-
tos felizes! 
E  por isso que ja  temos  novidades  este ano, como 
o Curso de Culinária Saudável para Crianças, 
Diálogos Contemporâneos, Oficina de Ukulelê, 
Curso Bilíngue de Programação de Computa-
dores e o Ballet para adultos.  
E, certamente, vira o outras por aí ... Aguardem! 
Agora, temos muito para fazer, aprender e recor-
dar!  
Esta publicação foi escrita por várias mãos e é  
uma amostra do que  todos nós temos vivido 
com as Atividades Extracurriculares.  

Ate  breve! 

              Unidade Funcionários  

 

Completamos 15 anos de “Atividades Extra-

curriculares”, com 22 atividades nas mais di-
versas áreas: uma oportunidade para que, 
fora do horário das aulas regulares, os alu-

nos possam ter contato com cultura, arte, 

tecnologia, esportes, e muito mais. 
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Conhecer novos alimentos, seus efeitos na   
sau de e, tambe m, suas formas de preparo   
estimula as crianças de 6 a 11 anos que, 
participam do Curso de Culina ria Sauda -
vel,  a  selecionarem o que consomem. 

Com e nfase em um trabalho em equipe e na 
aprendizagem constante,  o gosto pela gas-
tronomia e o cultivo de muitas aptido es 
nessa a rea esta o sendo desenvolvidos de 
uma forma  estimulante, em meio a  muito 
alegria. 

A Culinarista Marise Alencar, responsa vel 
pelo Curso, acrescenta que "quando a cri-
ança tem ao seu alcance, desde cedo, vive n-
cias com ingredientes mais puros e, isso 
vai se tornando mais natural no  dia a dia, 
as possibilidades do paladar ir se acostu-
mando com menos sal, menos açu car e re-
finados, vai aumentando. A sau de pode, as-
sim, ser preservada de muitos prejuí zos." 

Alimentação saudável, vida saudável! 

Inteligência tecnológica: Inteligência tecnológica:   
um aprendizado fundamental!um aprendizado fundamental!  

 

As mudanças contempora neas nos indicam que  

o desenvolvimento da intelige ncia tecnolo gica 

na o deve ser restrito aos alunos que atuara o 

com profisso es vinculadas diretamente a  a rea 

tecnolo gica. Essas habilidades  devem ser obti-

das por todos, e, nas aulas  de Programaça o de 

Computadores, da Just Coding, esse aprendiza-

do e  natural e muito estimulante.  

Os alunos fazem atividades plugged 

(conectadas) e unplugged (desconectadas) que 

desenvolvem noço es espaciais, seque ncia lo gi-

ca, raciocí nio matema tico,  etc e aprendem na o 

so  a utilizar a tecnologia, mas  a criar e produ-

zir conteu dos. 

 

 
 

 

 

E as crianças de  5 e 
7 anos aprendem 
Programação  com a 
prática do Inglês: 
com jogos e ativida-
des, o idioma apa-
rece espontanea-
mente, estimulado 
pelas professoras. 

Curso Bilíngue 



  Ballet do Colégio  Logosófico é ouroBallet do Colégio  Logosófico é ouro 

As meninas a partir do 3º 
ano fazem aula de teatro 
musical e se preparam pa-
ra os exames anuais da  

Royal Academy  

of Dance,  

dando a essas bailarinas 
uma certificaça o reconhe-
cida internacionalmente. 

As aulas de ballet no Cole gio se iniciam a partir dos 3 
anos e, desde esse primeiro momento, o Ballet e Classe 
desenvolve um trabalho aos moldes da escola inglesa da 
qual e  membro, utilizando da te cnica cla ssica e abran-
gendo o artista em sua plenitude, atrave s da in-
terpretaça o e musicalidade. 

 

 

 

 

O Ballet e Classe vem, ao longo 
dos anos, desenvolvendo exer-
cícios de alongamentos e flexi-
bilidade dentro de um planeja-
mento cuidadoso para cada 
faixa etária: 

Baby-class 
O trabalho e  lu dico  
e gradual. 
 

 
Primary  

Sa o incluí dos  

 ela sticos  

e bolas. 

 

3º grau 
Sa o utilizados diver-
sos  objetos e obsta -
culos, sempre respei-
tando o desenvolvi-
mento fí sico da alu-
na.  

 

A psicomotricidade 
e a anatomia voltadas para a 
dança são nossas bases, para 
que essas atividades sejam 
prazerosas. E o mais impor-
tante: trabalhamos a consciên-
cia corporal em cada turma, 
para que não haja lesões. 

Passo de Arte  

Sophia Heringer: 1º  lugar variaça o de 
reperto rio,  1º lugar solo contempora neo  e 
indicaça o a revelaça o do Concurso 
 

CBDD  
 

Isabela Lamêgo, Maria Cecília Murta, 
Ana Beatriz Pereira, Sophia Herin-

ger, Letícia Miranda: 1º lugar conjunto de reperto rio: Flautas 

de Bambu  
 

Sophia Heringer: 1º  lugar solo contempora neo  e bolsa de es-

tudos para um Summer em Miami 
 

Concurso de Inverno 
 

Isabela Lamêgo, Maria Cecília Murta, Ana Beatriz Perei-
ra, Sophia Heringer, Letícia Miranda: 3º lugar Flautas de 

Bambu  

Ana Julia Costa e Ana Carolina Moura: 3º lugar Pizzicato  

Sophia Heringer: 1º  lugar variaça o de reperto rio e 1º lugar 
solo contempora neo 

 

Neste semestre, nossas alunas participa-
ram de diversos  concursos importantes. 

Confira abaixo:  

Ballet e  
     Flexibilidade,  
   uma dupla essencial! 

  Trajetória no Ballet 

 As alunas  premiadas  co-

meçaram as aulas no Colé-

gio Logosóficos nas turmas 

Baby. 



Como mudar os hábitos Como mudar os hábitos   alimentares?alimentares? 

Novas ferramentas para a aprendizagem  da Novas ferramentas para a aprendizagem  da   
                                                      MatemáticaMatemática  

Nesse site, os estudantes te m 

acesso a uma pasta pessoal com 

exercí cios realizados para eles, 

de acordo com o ní vel de de-

senvolvimento matema tico. 

Vídeos podem favore-
cer e muito a aprendi-
zagem. Por isso, o Mé-
todo Token  oferece um conteúdo, 
no Youtube, de vídeos  com temas 
bem diversificados.  

Ao se pensar em mudanças na alimentaça o ligadas a uma vida mais sauda vel, 
ale m do apoio de profissionais da nutriça o, ha  alguns passos que no s mesmos po-
demos dar. Um deles e  o de conhecer mais os alimentos, suas caracterí sticas  e 
suas possí veis combinaço es na elaboraça o de receitas nutritivas e saborosas. 
Esse e  um dos enfoques do Curso de Culina ria Sauda vel: o aprendizado pra tico 
das receitas favorece o conhecimento dos alimentos e a descoberta de novos sa-
bores.  
Tabule de quinoa, escondidinho de baroa, torta integral de limão siciliano, 
biscoito de linhaça e gergelim, creme de grão-de-bico, bolo integral de ma-
çã com canela e cubinhos de tofu foram alguns dos pratos preparados pela tur-
ma de Culina ria Sauda vel neste semestre. 

 
O Método Token foi criado pelo Professor 
Carlos Lacerda para favorecer a aprendiza-
gem da  Matema tica, estimulando a autono-
mia e o aumento do potencial do estudante. 
 As aulas sa o coletivas, em grupos de ate  oito 
alunos, mas o ensino e  individual, levando-se 
em conta o desenvolvimento de cada um. 
O acompanhamento do desempenho do alu-
no e  realizado  semanalmente por relato rios 
e gra ficos e, dessa forma, o estudante e seus 
pais podem acompanhar o progresso indivi-
dual. O objetivo e , no caso de alguma dificul-
dade, resolver os desafios com e nfase na ori-
gem do problema, indo a s causas.  
Ale m de estudantes que pretendem superar 
suas dificuldades, muitos alunos procuram o 
curso para potencializar suas habilidades 
matema ticas. 

no 

 Site - Token 

Kultura.com.br/curso/token-metodo


Aprender violino é difícil? Aprender violino é difícil?   

Esporte é vida!Esporte é vida!  
Muito se tem falado sobre a importa ncia do espor-

te em nossa vida;  pore m, quando identificamos 

cada um de seus benefí cios, que sa o inu meros, es-

sa importa ncia aumenta ainda mais. 

A Escola de Esporte Degraus, com a conscie ncia do 

valor fundamental que as atividades esportivas 

possuem, desenvolve um trabalho que vai ale m da 

aquisiça o da te cnica de cada um dos esportes. Nas 

aulas, ale m de adquirirem os conhecimentos para 

a pra tica de esportes, os alunos  desenvolvem apti-

do es e cultivam valores importantes. Os professo-

res, atentos a essas questo es, estimulam a coope-

raça o, a perseverança, dentre outros aspectos.  

Segundo o proprieta rio da Degraus, Wallyson Gui-

mara es, “as oportunidades que o esporte oferece 

nessa etapa de vida se estendem para a vida adul-

ta, contribuindo para a formaça o de pessoas mais 

felizes. Valorizamos o trabalho do professor. Esse 

profissional e  essencial, e nossa equipe e  capacita-

da e  experiente, favorecendo o ví nculo com os 

alunos e a qualidade das aulas”. 

Esse e  o grande mito que permeia o desejo de aprender um 
instrumento ta o belo! Seja para aprender instrumentos de so-
pro, de cordas, cla ssicos ou de percussa o, essa aça o requer pra -
tica e dedicaça o. Mas na o devemos levar pelo lado da obriga-
ça o ou de uma atividade maçante. Pelo contra rio, trata-se de 
algo bene fico, que permite que voce  ganhe autoconfiança e sin-
ta orgulho de si mesmo por ter interpretado Beethoven ou Mo-
zart, e ainda ter o bo nus do conhecimento cultural ofertado pe-
la mu sica. 

Ja  dizia John Lubbock: “A felicidade e  uma arte a ser praticada, 
assim como o violino”. Aprender violino pode sim ser tomado 
como um verdadeiro aliado da felicidade. As aulas aplicadas 
pela professora Raquel Anasta cio tem como pilar o respeito a s 
individualidades de seus alunos, os princí pios da musicaliza-
ça o, que tomam o lugar da antiga forma de se aprender mu sica, 
a conscientizaça o das tarefas e seus desafios, propiciando que 
o aluno desmistifique seus temores e, pela conscie ncia corpo-
ral, transforme as du vidas em suas aliadas.  Faça uma aula ex-
perimental e descubra que a única coisa que você precisa 
para  tocar  violino é o desejo de aprender!  

Venha se descobrir e se divertir conosco ! 



Curso  de Libras oferece Curso  de Libras oferece   
  muitas oportunidades de aprendizadomuitas oportunidades de aprendizado  

Dever de Casa: Dever de Casa:   
como alcançar um melhor proveito com essa tarefacomo alcançar um melhor proveito com essa tarefa  

Aprender um  novo idioma e  estimulante, 
porque amplia nossas possibilidades. Para 
a aquisiça o da Lí ngua Brasileira de Sinais, 
na o e  diferente! Poder na o so  se comuni-
car com os surdos, mas conhecer sua cul-
tura e  uma grande oportunidade. 
Os Professores Zuleica Lumena e Daniel 
Passos criam situaço es de comunicaça o e 
de pra tica da Libras em suas aulas. 
O curso oferece tambe m um material com-
pleto como refere ncia e apoio ao aprendi-
zado. 

Desenvolver o ha bito de realizar as tarefas de 

casa  da melhor forma esta  relacionado com o 

desenvolvimento gradual da independe ncia.  

Segundo a professora Rita Xavier, o objetivo 

principal da aula de Acompanhamento de De-

ver de Casa e  oferecer esse suporte para que, 

com o tempo, atitudes importantes para o en-

caminhamento dos estudos faça parte natural 

da vida do aluno.  

Administrar o tempo, organizando as mu lti-

plas tarefas, e, tambe m, ampliar a capacidade 

de revisar  o que se faz sa o to picos abordados 

na Oficina e que contribuem muito para o de-

sempenho escolar da criança e do adolescente. 



Ampliando o olhar e o fazer artísticosAmpliando o olhar e o fazer artísticos  
 

Nas aulas extracurriculares de Artes Visuais, os 
alunos te m a oportunidade de cultivar valores, como a 
pacie ncia, o uso da observaça o e o respeito pelo seu 
processo de criaça o e o dos colegas, produzindo traba-
lhos artí sticos utilizando diversas te cnicas e materiais.  

No primeiro semestre, estudamos te cnicas de pin-
tura em aquarela, monotipia e colagem, modelagem em 
argila e aprendemos como os artistas retrataram os 
animais em suas produço es, nos diversos movimentos 
artí sticos.  

Em março, foi realizado um breve estudo sobre a 
vida e obra do artista contempora neo chine s, radicado 
na Alemanha, Ai WeiWei. Os alunos tiveram a oportu-
nidade de ir, acompanhados de seus pais, a  exposiça o 
do artista que ficou em cartaz ate  o me s de abril no 
Centro Cultural Banco do Brasil, e vivenciarem o que 
aprenderam sobre a produça o do artista.   

No segundo semestre, aprenderemos sobre a vida 
e obra do artista brasileiro Vik Muniz, a arte oriental, 
os artistas que utilizam as histo rias em quadrinhos co-
mo linguagem artí stica e a te cnica de Papel Marche .  

As aulas extracurriculares de Artes visuais aconte-
cem a s sextas-feiras de 12h a s 13h ou das 18h a s 19h. 
Seus filhos poderão assistir a uma aula experimen-
tal em qualquer momento durante o ano. 

 

A cooperaça o permeia o aprendizado do 

Judo . Ensinar e aprender com o colega e  

algo fundamental para o desenvolvimen-

to do Judoca. A disciplina e  estimulada 

como algo natural ao longo do processo 

de aprendizado! 

Ale m disso, o aluno tem a oportunidade 

de aprender com o erro e a perseverar 

em direça o a seus objetivos! 

A amizade estreitando os laços no JudôA amizade estreitando os laços no Judô  

Vik Muniz  

Ai WeiWei 



  

Múltiplas possibilidades de aprendizagemMúltiplas possibilidades de aprendizagem  

 A Oficina Pedago gica e  realizada com as crianças do Infantil 2 ao 1º Ano, nos  tur-

nos da manha  e da tarde.  

Neste semestre, experimentamos diversas atividades com o objetivo de aprender 

juntos: muitas descobertas, uma interaça o coletiva! Os alunos tiveram a oportunida-

de de manusear materiais para construir objetos, criar coisas e realizar inu meras 

atividades, como: contação e reconto de histórias; atividades fonológicas; dese-

nhos e pinturas utilizando diferentes materiais; brincadeiras e atividades com 

letras, números e formas geométricas; brincadeiras em grupo; confecção de 

brinquedos de material reciclável; modelagem em massinha; experiências cu-

linárias, como cookies,  chup-chup e sucos, etc.  

No s, professoras, acompanhamos todos os momentos com muitos estí mulos. Nossos 

alunos conseguem realizar muito, experimentam a oportunidade de colocar a ma o 

na massa e aprendem umas com as outras. As crianças menores adoram seguir os 

exemplos das maiores, e estas ajudam seus colegas durante as aulas. Todos te m a 

oportunidade de cultivar a colaboraça o, o trabalho em equipe, o esforço, o respeito, 

a alegria, o gosto de estar na Escola e muito mais!  



Venha cantar conosco!Venha cantar conosco!  

O canto Coral Infantil e  uma atividade artí stica e cultural que, 

ale m de trabalhar com exercí cios respirato rios e vocais apropria-

dos a  desenvoltura oral das crianças, tambe m proporciona o ti-

mas oportunidades de ampliar o reperto rio musical, ter contato 

com diferentes culturas, trabalhar vocabula rio e fonemas de diferentes lí nguas. 

Por ser uma atividade coletiva, e  um excelente exemplo de trabalho em equipe e 

cooperaça o. Ale m disso, as crianças sa o estimuladas a vencer inibiço es e a apren-

der a se expressar em pu blico. 

Em nossa Escola, o Coral Infantil e  oferecido para crianças a partir dos 6 anos 

completos, e na o ha  teste de seleça o. Trata-se de um trabalho educativo onde as 

habilidades de escuta e apreciaça o musical sa o amplamente trabalhadas, permi-

tindo o desenvolvimento de senso rí tmico e a afinaça o no decorrer do tempo. 

Coral Adulto: Coral Adulto:   
quartaquarta--feira, feira,   

11h40 a s 12h30 11h40 a s 12h30   

Coral Infantil: Coral Infantil:   
quintaquinta--feira, feira,   

11h40 a s 12h30  ou 11h40 a s 12h30  ou 
17h40 a s 18h3017h40 a s 18h30  

Uma atividade artística e cultural de Uma atividade artística e cultural de   
grande valorgrande valor  



Um espetáculo de aula: Um espetáculo de aula:   
muitas habilidades nas aulas de Circomuitas habilidades nas aulas de Circo  

 Sa o muitas as habilidades e os benefí cios 

proporcionados pelas aulas de Circo: fle-

xibilidade, fortalecimento muscular, culti-

vo da confiança em si mesmo e oportuni-

dade de trabalho em equipe, ale m do con-

tato com a arte circense. 

As aulas ocorrem em pequenos grupos, 

de acordo com a faixa eta ria, e atividades 

diferentes sa o simulta neas: malabares, 

trape zio, lira, tecido, etc. 

Ao final do ano, os alunos apresentam o 

que aprenderam aos familiares e amigos 

em um maravilhoso espeta culo. 

  



  

  

  

Violão: além do aprendizado de  Violão: além do aprendizado de    
                  um instrumentoum instrumento  

Robótica: Robótica:   
desenvolvimento de habilidades para o futuro e o presentedesenvolvimento de habilidades para o futuro e o presente  

As aulas de robótica da Dhel desenvol-
vem-se de forma prática, integrada e di-
vertida, com as principais competências 
e habilidades necessárias ao futuro. As 
atividades partem de um problema aber-
to e prático, exigindo dos participantes 
uma abordagem que reúne conceitos de 
diversas disciplinas (matemática, ciên-
cias, linguagens, etc.) com os novos 
campos de conhecimento da chamada 
Educação 4.0.  

   As aulas de Viola o possuem o objetivo principal  de ampliar o 
conhecimento de forma integrada e divertida.  Ale m disso, es-
sas aulas visam a: 

Possibilitar que o aluno aumente o repertório cultural a 
partir da sua inserção em atividades artísticas que, geral-

mente, não compõem seu repertório cotidiano; 

 
Apresentar os grandes compositores da música erudita e 

da música popular brasileira;  
 

Estimular a sensibilidade e a percepção artística;  
 

Formar uma camerata, ou seja, construir uma 
pequena orquestra de violões para integração 

e performance. 



  

  

  

  

Como os alema es lidam com a memo ria do Holocausto? Que passos levaram a A frica do Sul 
a reintegrar uma sociedade dilacerada pelas leis de segregaça o racial? Como o Japa o se re-
cuperou apo s bombas de Hiroshima e Nagasaki?  
Perguntas que retomam a histo ria e nos inspiram para o presente. Buscar suas respostas 
nos permite refletir sobre as maneiras como diferentes sociedades lidaram com episo dios 
trauma ticos em suas trajeto rias. Em uma parceria que ja  dura dois anos, o Cole gio Logoso -
fico traz o curso livre de Histo ria e Memo ria da Lexikus. 
“Ao mesmo tempo em que tocamos em pontos pouco discutidos desses momentos 
históricos, também revisitamos todo o contexto. Assim, o curso traz ganhos tanto para 
quem ja  os conhece como para quem na o tem conhecimento aprofundado sobre eles.” E  o 
que afirma o Professor Joa o I talo, mestre em histo ria e empreendedor a  frente da Lexikus. 
A metodologia e  outro diferencial: os alunos simulam o julgamento de um alto funciona rio 
nazista nos estudos sobre a sociedade alema , sa o impactados pelo olhar de Gandhi sobre a 
sociedade sul-africana e veem a Segunda Guerra sob as lentes dos livros dida ticos japone-
ses. Joa o destaca que “Esses formatos ressaltam que somos todos agentes da história, 
e que ela tem várias facetas. Com isso, os participantes do curso exercitam sua capa-
cidade crítica. O ganho vai muito além de apenas rever esses fatos.” 
Enriquecido por material garimpado pelo professor em suas viagens pela A frica, Europa e 
A sia, o curso e  disponibilizado a pais, professores e a  comunidade do Cole gio Logoso fico.  
 

Os encontros acontecem às quintas-feiras, às 18h30, e as 
                                            inscrições podem ser feitas   pelo link: 

Um convite ao pensarUm convite ao pensar  

Curso: História e Memória  

Início: Agosto de 2019 

Horário: Quinta-feira,  às 18h30 

Formato: Módulos com 5 encon-
tros, de 2 horas cada 

1o  Alemanha: direito à memória e 
liberdade de expressão 

2o Japão: curando as feridas do 
conflito mundial 

3o  África do Sul: a reconciliação de 
mundos distantes 

Valor do módulo: R$ 275,00 

 

No segundo semestre, contaremos com  a o 

Curso de Ukulele  para crianças do 2º  ao 5º  

Anos, para adolescentes e para adultos.  

As aulas ocorrem toda sexta-feira, das 13h30 

a s 14h30, na Sala de Mu sica, e as  ins-

criço es podem ser feitas pelo link: 

Novidade:Novidade:  



 

 Acesse o Cardápio de Cursos: 

atividades.extracurriculares_logosofico.funcionarios.com.br 

Fale conosco: gracielar-fc@colegiologosofico.com.br 

https://funcionarios.colegiologosofico.com.br/atividades-opcionais

