
Atividades curriculares eletivas – período da tarde
(sem custo adicional)

OFA – Oferta Formativa Ampliada

Na busca pela formação integral, nossa Escola oferece, sob a forma de componentes curriculares eletivos, 
cursos presenciais, semipresenciais e à distância, com carga mínima (4 cursos semestrais) a ser cumprida 
até a finalização do ciclo escolar. As grandes áreas do conhecimento são contempladas nessas propostas, 
favorecendo que o estudante exercite sua capacidade de escolha e construa um rol de suas preferências 
temáticas e acadêmicas.

Os cursos de 2020 serão divulgados pela Escola em dezembro de 2019, antes do recesso escolar, para que 
as famílias possam se organizar. As inscrições serão realizadas de 03 a 12 de fevereiro, após o início das aulas 
regulares. 

Segundas e quartas das 14h15 às 16h45
Terças, quintas e sextas das 14h15 às 16h15

Das 14h15 às 15h45

Ciclo 1 (6º e 7º anos): segundas das 14h15 às 
16h30 e quartas das 14h15 às 15h45
Ciclo 2 (8º e 9º anos): segundas das 14h15 às 
15h45 e quartas das 14h15 às 16h30

Terças e quintas das 14h15 às 15h45
(1º horário) e das 15h45 às 17h15 (2º horário)
Quartas das 15h45 às 17h15 

Entrada – 7h30
Saída – 13h15
Almoço – das 13h15
às 14h15

Curso regular

Atividades curriculares
eletivas – período da tarde
(sem custo adicional)

Cursos e
Atividades opcionais –
período da tarde

OFA - Oferta
Formativa Ampliada

GEM - Grupo de
Estudo Monitorado

English Experience – 
Vivências Interculturais  

Treinamento Esportivo

Ensino Fundamental II



GEM – Grupo de Estudo Monitorado

A Escola oferece um espaço multisseriado, mediado por professores e monitores, para que os estudantes 
possam ampliar e aprofundar o conhecimento sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula e esclarecer 
dúvidas.

No mês de dezembro, antes do recesso escolar, divulgaremos os dias da semana nos quais funcionarão as 
monitorias de Matemática, Português, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Línguas Estrangeiras.

Cursos e Atividades opcionais – período da tarde

English Experience – Vivências Interculturais

Assim como nos ciclos anteriores, os eixos de Language Arts e Nature & Society também estruturam os cursos 
no Ensino Fundamental II, fortalecendo o intercâmbio entre as diferentes áreas do conhecimento e o olhar 
atento à curiosidade e aos interesses individuais.

Nesse ciclo, o English Experience – Vivências Interculturais organiza-se em cursos semestrais com encontros 
semanais. Os Tutored Project estimulam a elaboração de projetos pessoais, sempre mediados pela Língua 
Inglesa.

Os alunos que frequentam os cursos do English Experience terão suas cargas horárias validadas como OFA.

EIXOS Language Arts Nature & Society

Ciclo I Book Club 2
Music Creation

Observation and Experimentation
Culturalities 

Ciclo II Book Club 4
Designer Culture

Conservation Biology
Universal Human Rights

Investimento: 12 x R$ 1.034,00

Treinamento Esportivo

Os treinamentos visam a aprimorar as habilidades e capacidades físicas específicas de cada modalidade 
esportiva. Os alunos inscritos participarão de campeonatos internos e externos, representando a Escola. 

Terça Quarta Quinta

14h15 às 15h45 Futsal Mirim Masculino
Handebol Pré e Mirim Feminino

Futsal Pré-Mirim Masculino
Futsal Pré e Mirim Feminino

15h45 às 17h15 Handebol Pré e Mirim Masculino NBA Basketball School
Pré e Mirim Masculino

Voleibol Pré e Mirim
Masculino e Feminino

Pré-Mirim: Nascidos em 2008 e 2009
Mirim: Nascidos em 2006 e 2007

Investimento: 9 x R$ 140,00 (fevereiro a junho; agosto a novembro)


