CURSOS COMPLEMENTARES 2020
A missão da Escola Caritas vai muito além da transmissão de conhecimentos. As atividades realizadas pelos cursos
complementares oferecidos pela escola Caritas, auxiliam o projeto pedagógico em diversas finalidades, o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, emocionais, físicas e éticas dos nossos alunos. Despertar a
criatividade e o talento nos estudantes e melhorar o desempenho em sala de aula.
Fazer com que as crianças conheçam e desenvolvam habilidades no campo das ciências, das artes, da música, dos
esportes e das tecnologias
Para que essa missão tenha êxito, oferecemos os seguintes Cursos Complementares em 2020: Ballet, Futebol,
Skate, Orquestra/Coral, Teatro e Vôlei.

INSCRIÇÃO, VAGAS E REGRA

UNIFORME

Todo aluno matriculado na Escola Caritas, tem direito
garantido para escolher um curso complementar
(gratuito) do seu nível de ensino, desde que sejam
feitas as inscrições dentro dos prazos estabelecidos
para concessão da gratuidade. Essa escolha não é
válida para os cursos terceirizados!

Durante todas as atividades, o uso de uniforme
escolar é obrigatório. Caso a atividade exija algum
uniforme ou material específico, este será
indispensável.
ALIMENTAÇÃO







O número de vagas por turma e horário seguindo
a tabela de cursos, será limitado a 30 alunos.
Perdem o direito a aula gratuita no ano vigente, os
alunos nas seguintes situações:
- Desistência do curso escolhido;
- 4 Faltas consecutivas sem justificativas;
- Alunos que não seguem as normas disciplinares
e conduta escolar.
Os alunos têm a opção de outros cursos, porém,
cada curso a mais, será cobrada uma taxa de
R$150,00 por semestre.
Em caso de desistência do curso durante o ano, os
responsáveis precisarão oficializar o cancelamento
da inscrição na secretaria, para a melhor
organização, evitar transtornos e aborrecimentos.
Informamos que o valor da taxa de inscrição não
será devolvida em caso de desistência durante o
período vigente do curso.

Cabe aos responsáveis dos alunos participantes dos
cursos, providenciar o lanche nos dias das atividades
complementares ou optar pelo serviço da cantina
escolar. A escola não se responsabilizará pelo
acompanhamento da refeição do aluno.
TRANSPORTE ESCOLAR
O transporte escolar não terá, em princípio, seu
horário alterado nos dias de cursos complementares.
Caso seja feita a inscrição em uma atividade que
altera o horário de entrada/saída do aluno, a
negociação do serviço de transporte deverá ser feita
pelo responsável (família) e condutor escolar.
CALENDÁRIO GERAL

PRAZOS DE INSCRIÇÃO
- As inscrições gratuitas para 2020 encerram-se no dia
28/02/2020. A partir de 02/03/2020, serão realizadas
apenas as inscrições com o pagamento da taxa
semestral de inscrição.
- Os alunos inscritos no ano de 2019, não precisam
fazer nova inscrição, apenas confirmar na secretaria
ou por e-mail, que continuará fazendo o curso em
2020.
- Para as novas inscrições, os interessados deverão
entregar a ficha devidamente preenchida.
- Para as demais opções de cursos (a serem pagos) é
necessário entregar a ficha e o pagamento da taxa de
inscrição até o dia 27/03/2020.







Início: 27 de janeiro
Aula aberta* – 3 a 7 de fevereiro
Mês de julho – recesso (não haverá atividades)
Encerramento dos cursos e Cerimônia de
Certificação: 28 de novembro (sábado –
horário a definir)
Feriados ou emendas e dias sem aulas (não
letivos): não haverá aulas nos cursos
complementares

* a participação em uma (1) aula aberta deverá ser
agendada e autorizada pela coordenação pedagógica.

PARTICIPE!

FUTEBOL MASCULINO E FEMININO
Obietivo: Desenvolver a atenção e a coordenação motora. Estimula a cooperação, trabalho em equipe e o jogo do
"perde-ganha". Trabalha a disciplina de forma lúdica, facilitando a compreensão de regras e limites.
Público alvo: do Pré 1 ao Ensino Médio.
TURMAS DO MASCULINO: 30 vagas por turma
Pré I e Pré II M/T
SUB 6 (nasc. em 2014 e 2015) - alunos da tarde
SUB 6 (nasc. em 2014 e 2015) - alunos da manhã
SUB 8 (nasc. em 2012 e 2013) - alunos da tarde
SUB 8 (nasc. em 2012 e 2013) - alunos da manhã
SUB 10 (nasc. em 2010 e 2011) - alunos da tarde
SUB 10 (nasc. em 2010 e 2011) - alunos da manhã
SUB 12 (nasc. em 2008 e 2009) - alunos da manhã
SUB 14 (nasc. em 2006 e 2007) - alunos da manhã
TURMAS DO FEMININO: 30 vagas por turma
Ensino fund Anos Iniciais (alunas da tarde)
Ensino fund Anos Iniciais (alunas da manhã)
Ensino Fund Anos finais e Ensino Médio (alunas da manhã)

DIAS E HORÁRIOS
2ª feira - 12h30 às 13h20
3ª feira - 11h50 às 12h40
5ª feira - 12h40 às 13h30
2ª e 4ª feira - 11h00 às 11h50
2ª e 4ª feira - 13h30 às 14h20
3ª e 6ª feira - 11h00 às 11h50
3ª e 6ª feira - 13h30 às 14h20
4ª e 6ª feira - 14h30 às 15h20
4ª e 6ª feira - 15h20 às 16h10
DIA E HORÁRIO
5ª feira - 11h00 às 11h50
5ª feira - 13h30 às 14h20
5ª feira - 14h30 às 15h20

VOLEIBOL
Obietivo: Além de conhecer o voleibol como elemento da cultura, regras do jogo, sua contextualização e
adaptação em situações específicas. Proporciona uma interação social e um melhor relacionamento, capacidades
físicas como: agilidade, coordenação motora, velocidade, tempo e reação.
Público alvo: 6º ano Ensino Fundamental Anos Finais a 3ª Série do Ensino Médio
TURMAS: 30 vagas por turma

DIA E HORÁRIO

6º ano Ensino Fundamental a 3ª série E. Médio (alunos da manhã)

4ª – 15h00 às 17h00

SKATE
Obietivo: fortalece a socialização, cooperação e coordenação motora (equilíbrio e lateralidade).
Público alvo: 1º ano Ensino Fundamental Anos Iniciais ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.

2º
2º
6º
2º
2º
6º

TURMAS: 30 vagas por turma
ao 5o anos Ensino Fundamental (alunos da manhã) - Iniciantes
ao 5o anos Ensino Fundamental (alunos daTarde) - Iniciantes
ano ao 3ª série E. Médio (alunos da manhã) - Iniciantes
ao 5º ano Ensino Fundamental (alunos da tarde)
ano ao 5ª ano Ensino Fundamental (alunos da manhã)
ano ao 3ª série E. Médio (alunos da manhã)

DIA E HORÁRIO
2ª - 13h30 às 14h30
2ª – 11h00 às 12h00
2ª - 14h30 às 15h30
3ª e 5ª feira - 11h00 às 12h00
3ª e 5ª feira - 13h30 às 14h30
3ª e 5ª feira - 14h30 às 15h30

ORQUESTRA/CORAL
Obietivo: Desenvolver a criatividade, concentração, raciocínio matemático e espírito de colaboração.
Público alvo: 1º ano Ensino Fundamental Ensino Fundamental Anos Iniciais a 3ª Série do Ensino Médio
TURMAS: 30 vagas
Orquestra
Coral
Coral
Teoria musical 1 (iniciantes)
Prática de Orquestra 1 (iniciantes)
Prática de Orquestra 2 (avançado)
Percussão
Percussão

DIA E HORÁRIO
4as feiras – 9H00 às 10h00
4as feiras – 10h00 às 11h00
4ª feira - 13h30 às 14h00
4ª feira - 14h00 às 14h30
4ª feira - 14h30 às 15h00
4ª feira - 15h00 às 16h00
6ª feira - 11h00 – 11h50
6ª feira - 13h 30– 14h20

TEATRO
Objetivo: Trabalhar o desenvolvimento do potencial criativo, da expressão e da comunicação. Trabalhar o
desenvolvimento pessoal e em grupo, o equilíbrio físico-mental.
Público alvo: do 3º ano Ensino Fundamental Anos Iniciais ao 9º Ano do ensino Fundamental Anos Finais.
TURMAS: 30 vagas por turma

DIA E HORÁRIO

3º ao 9º ano Ensino Fundamental

(alunos da manhã)

2ª feira - 14h00 às 16h00

BALLET
Obietivo: Atividade que desenvolve ritmo, coordenação motora, concentração, equilibrio, orientação espacial e
temporal, através de técnicas do Ballet.
Público alvo: do Pré 1 ao 5° ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais
Uniforme: collant, meia calça e sapatilha (padrão Caritas)
TURMAS: 30 vagas por turma
Pré 1 e Pré 2 M / T
Pré 3 e 1º ano (alunos da tarde)
Pré 3 e 1º ano (alunos da manhã)
2º e 3º ano (alunos da tarde)
2º e 3º ano (alunos da manhã)
4º e 5º ano (alunos da tarde)
4º e 5º ano (alunos da manhã)

3ª
5ª
5ª
3ª
3ª
3ª
5ª

feira
feira
feira
feira
feira
feira
feira

DIAS E HORÁRIOS
- 12h40 às 13h30
- 11h50 às 12h40
- 12h40 às 13h30
- 11h50 às 12h40
- 13h30 às 14h20
- 11h00 às 11h50
- 13h30 às 14h20

CURSOS TERCEIRIZADOS
JAZZ E BALLET – STUDIO MILANI´S DANCE
Objetivo: Desenvolver ritmo, coordenação motora, concentração, equilíbrio, orientação espacial e temporal, através
de técnicas do Ballet.
Público alvo: do Pré 1 ao 5° ano do Ensino Fundamental anos iniciais.
Responsável: Professora Frances – contato: (11) 94004-0201
TURMAS BALLET E JAZZ

DIA E HORÁRIO (Combinar com a Professora)

Ballet infantil
Jazz infantil
Ballet Adulto

3ª e 5ª feira - 14h30 às 15h30
3ª e 5ª feira - 15h30 às 16h30
3ª e 5ª feira - 18h30 às 19h30

Jazz Adulto
Lista de interessados

5ª feira - 19h30 às 20h30
Aulas aos sábados

PARCERIA CNA - Curso de Inglês
Turma
Garden 1
Young Kids 1
Kids 1

Idade
5 e 6 anos
7 anos
8 a 10 anos

Horário
9h00 às 10h30
9h00 às 10h30
9h00 às 10h30

Dia
3ª e 5ª feiras
3ª e 5ª feiras
3ª e 5ª feiras

Início
03/03
03/03
03/03

Garden 1
Young Kids 1
Kids 1
Teens1

5 e 6 anos
7 anos
8 a 10 anos
11 a 13 anos

16h30
16h30
16h30
16h30

3ª
3ª
3ª
3ª

03/03
03/03
03/03
03/03

às
às
às
às

18h00
18h00
18h00
18h00

e
e
e
e

5ª
5ª
5ª
5ª

feiras
feiras
feiras
feiras

Outras informações sobre material didático e cronograma específico de aulas dos cursos de idiomas – inglês serão
oportunamente informados pela equipe CNA.
A confirmação das turmas / níveis é de responsabilidade da equipe CNA.

