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EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADES  COMPLEMENTARES



Futsal MISTO
Futsal e Vôlei Desenvolvem habilidades motoras, sociabilidade e competividade, trabalho em equipe, respeito ao adversário e às regras do jogo, 
compreensão de como trabalhar em situações de dificuldade, de limitações próprias e do grupo. Proporcionam a aquisição dos requisitos mínimos 
para um bom desenvolvimento das práticas, tendo em vista que o aprimoramento da técnica específica em cada modalidade exige uma conjunção 
de fatores individuais e coletivos.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local
Futsal Misto N3 e 1º ano EF Segunda e Quinta-feira Das 18h às 19h Quadra sintética/Ginásio

Teatro
Teatro Desenvolve a cooperação, o companheirismo, a espontaneidade, a imaginação e o respeito. Por meio de técnicas teatrais, estimula 
os estudantes a fortalecerem suas capacidades individuais e coletivas. Ao longo do ano, são propostas algumas apresentações à comunidade 
escolar.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local
Teatro N1 ao 1º ano EF Segunda-feira Das 18h às 19h Sala de Teatro



Música
Desenvolvem a aprendizagem de instrumentos por meio do ensino coletivo, a percepção rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e 
a escrita musical, a sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto, a possibilidade de improvisar e de aprender a tocar 
com acompanhamento.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Violão Iniciante I

N1 ao 5º ano EF

Segunda

Das 8h20 às 9h10

Sala de Música

Violão Iniciante II Das 9h10 às 10h

Violão Avançado Das 7h30 às 8h20

Teclado Iniciante I Das 10h20 às 11h10

Teclado Iniciante II Quinta
Das 11h10 às 12h

Teclado Avançado Segunda

Flauta

Quinta

Das 8h20 às 9h10

Bateria Iniciante I Das 9h10 às 10h

Bateria Iniciante II Das 10h20 ás 11h10

Bateria Avançada Sexta Das 11h10 às 12h

Cavaquinho Quinta Das 7h30 às 8h20



ANOS INICIAIS EF
ATIVIDADES  COMPLEMENTARES



Futsal MISTO
Futsal e Vôlei Desenvolvem habilidades motoras, sociabilidade e competividade, trabalho em equipe, respeito ao adversário e às regras do jogo, 
compreensão de como trabalhar em situações de dificuldade, de limitações próprias e do grupo. Proporcionam a aquisição dos requisitos mínimos 
para um bom desenvolvimento das práticas, tendo em vista que o aprimoramento da técnica específica em cada modalidade exige uma conjunção 
de fatores individuais e coletivos.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Futsal Misto

N1 ao 1° ano EF
Segunda e quinta

Das 18h às 19h

Quadra sintética/Ginásio

Quadra sintética/Ginásio2° ano EF
Terça e quinta

Quadra sintética/Ginásio
3° ano EF

Terça e sexta

4° e 5° ano EF
Quarta e sexta Quadra sintética/Ginásio



Teatro
Teatro Desenvolve a cooperação, o companheirismo, a espontaneidade, a imaginação e o respeito. Por meio de técnicas teatrais, estimula 
os estudantes a fortalecerem suas capacidades individuais e coletivas. Ao longo do ano, são propostas algumas apresentações à comunidade 
escolar.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Teatro

N1 ao 1° ano EF
Segunda

Das 18h às 19h Sala de Teatro
2° ao 5° ano EF

Terça



Música
Desenvolvem a aprendizagem de instrumentos por meio do ensino coletivo, a percepção rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e 
a escrita musical, a sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto, a possibilidade de improvisar e de aprender a tocar 
com acompanhamento.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Violão Iniciante I

N1 ao 5º ano EF

Segunda

Das 8h20 às 9h10

Sala de Música

Violão Iniciante II Das 9h10 às 10h

Violão Avançado Das 7h30 às 8h20

Teclado Iniciante I Das 10h20 às 11h10

Teclado Iniciante II Quinta
Das 11h10 às 12h

Teclado Avançado Segunda

Flauta

Quinta

Das 8h20 às 9h10

Bateria Iniciante I Das 9h10 às 10h

Bateria Iniciante II Das 10h20 ás 11h10

Bateria Avançada Sexta Das 11h10 às 12h

Cavaquinho Quinta Das 7h30 às 8h20



ANOS FINAIS EF
ATIVIDADES  COMPLEMENTARES



Futsal e Vôlei
Futsal e Vôlei Desenvolvem habilidades motoras, sociabilidade e competividade, trabalho em equipe, respeito ao adversário e às regras do jogo, 
compreensão de como trabalhar em situações de dificuldade, de limitações próprias e do grupo. Proporcionam a aquisição dos requisitos mínimos 
para um bom desenvolvimento das práticas, tendo em vista que o aprimoramento da técnica específica em cada modalidade exige uma conjunção 
de fatores individuais e coletivos.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Futsal Feminino 6° ano EF ao 3º ano EM 

Segunda e terça

Das 16h às 17h

Ginásio

Futsal Masculino Mirim 6° e 7° ano EF Das 13h às 14h

Futsal Masculino Juvenil 8° ano EF ao 3º ano EM Segunda e quarta Das 17h às 18h

Voleibol Feminino Mirim 6° e 7° ano EF

Quarta e sexta

Das 13h às 14h

Voleibol Feminino Juvenil

8° ano EF ao 3º ano EM

Das 14h às 15h

Voleibol Masculino Das 16h às 17h



Robótica Educacional
Robótica Educacional Amplia a criatividade, o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, a capacidade de planejamento e organização, a 
pesquisa e a autonomia do aprendizado, a compreensão de alguns conceitos de Física e Matemática, a tomada de decisões, a definição de 
ações, o diálogo e o respeito de diferentes opiniões para construir o saber. Essas aprendizagens são desenvolvidas com atividades lúdicas e 
desafiadoras que unem teoria e prática. Anualmente, o Festival Marista de Robótica reúne os Colégios e as Unidades Sociais da Rede 
Marista em desafios que aliam estratégia, espírito de equipe e tecnologia. 

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Robótica 6º ano EF ao 3º ano EM Segunda Das 14h às 16h À definir



Teatro
Teatro Desenvolve a cooperação, o companheirismo, a espontaneidade, a imaginação e o respeito. Por meio de técnicas teatrais, estimula 
os estudantes a fortalecerem suas capacidades individuais e coletivas. Ao longo do ano, são propostas algumas apresentações à comunidade 
escolar.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Teatro
6° ao 8° ano EF

Terça
Das 14h às 15h

Sala de Teatro
9° ano EF ao 3º ano EF Das 17h às 18h

Modalidade Nível de Ensino Dias da Semana Horário Local

Violão Avançado 6° ano EF ao 3º ano EM Quinta Das 14h às 14h50 Sala de música

Música
Desenvolvem a aprendizagem de instrumentos por meio do ensino coletivo, a percepção rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e a 
escrita musical, a sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto, a possibilidade de improvisar e de aprender a tocar com 
acompanhamento.



Clube de Ciências
O Clube de Ciências tem o objetivo de estimular nos estudantes o interesse e a curiosidade pela ciência. A partir da instrumentalização 
quanto aos métodos científicos, os estudantes desenvolverão experimentos científicos com vistas ao estudos dos fenômenos naturais e 
suas interlocuções com a vida. 
**Vale ressaltar que a efetivação da atividade se dará com o mínimo de 4 matrículas.

Modalidade Níveis de Ensino Dias da Semana Horário Local

Clube de Ciências 6º e 7º ano EF Segunda Das 14h às 15h
Lab. Ciências da 

Natureza



Modalidade Nível de Ensino Dias da Semana Horário Local

CORI 9º ano EF ao 3° ano EM Segunda Das 15h às 16h À definir

Comitê de Relações Internacionais - CORI

Desenvolvem a aprendizagem de instrumentos por meio do ensino coletivo, a percepção rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e a 
escrita musical, a sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto, a possibilidade de improvisar e de aprender a tocar com 
acompanhamento.



ENSINO MÉDIO
ATIVIDADES  COMPLEMENTARES



Futsal e Vôlei
Futsal e Vôlei Desenvolvem habilidades motoras, sociabilidade e competividade, trabalho em equipe, respeito ao adversário e às regras do jogo, 
compreensão de como trabalhar em situações de dificuldade, de limitações próprias e do grupo. Proporcionam a aquisição dos requisitos mínimos 
para um bom desenvolvimento das práticas, tendo em vista que o aprimoramento da técnica específica em cada modalidade exige uma conjunção 
de fatores individuais e coletivos.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Futsal Feminino 6° ano EF ao 3º ano EM Segunda e terça Das 16h às 17h

Ginásio
Futsal Masculino Juvenil 8° ano EF ao 3º ano EM Segunda e quarta Das 17h às 18h

Voleibol Feminino Juvenil

8° ano EF ao 3º ano EM Quarta e sexta

Das 14h às 15h

Voleibol Masculino Das 16h às 17h



Robótica Educacional
Robótica Educacional Amplia a criatividade, o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, a capacidade de planejamento e organização, a 
pesquisa e a autonomia do aprendizado, a compreensão de alguns conceitos de Física e Matemática, a tomada de decisões, a definição de 
ações, o diálogo e o respeito de diferentes opiniões para construir o saber. Essas aprendizagens são desenvolvidas com atividades lúdicas e 
desafiadoras que unem teoria e prática. Anualmente, o Festival Marista de Robótica reúne os Colégios e as Unidades Sociais da Rede 
Marista em desafios que aliam estratégia, espírito de equipe e tecnologia. 

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Robótica 6º ano EF ao 3º ano EM Segunda Das 14h às 16h A definir



Teatro
Teatro Desenvolve a cooperação, o companheirismo, a espontaneidade, a imaginação e o respeito. Por meio de técnicas teatrais, estimula 
os estudantes a fortalecerem suas capacidades individuais e coletivas. Ao longo do ano, são propostas algumas apresentações à comunidade 
escolar.

Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Local

Teatro
6° ao 8° ano EF

Terça
Das 14h às 15h

Sala de Teatro
9° ano EF ao 3º ano EF Das 17h às 18h

Modalidade Nível de Ensino Dias da Semana Horário Local

Violão Avançado 6° ano EF ao 3º ano EM Quinta Das 14h às 14h50 Sala de música

Música
Desenvolvem a aprendizagem de instrumentos por meio do ensino coletivo, a percepção rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e a 
escrita musical, a sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto, a possibilidade de improvisar e de aprender a tocar com 
acompanhamento.



Modalidade Nível de Ensino Dias da Semana Horário Local

CORI 9º ano EF ao 3° ano EM Segunda Das 15h às 16h À definir

Comitê de Relações Internacionais - CORI

Desenvolvem a aprendizagem de instrumentos por meio do ensino coletivo, a percepção rítmica, melódica e harmônica do estudante, a leitura e a 
escrita musical, a sociabilidade, a criatividade, a capacidade de tocar em conjunto, a possibilidade de improvisar e de aprender a tocar com 
acompanhamento.





Modalidade Nível de Ensino Dias da semana Horário Contato Local

BalletEncontra
Educação Infantil Segunda

Das 18h às 19h Débora | 98268-6264 Sala Ballet
1º ao 4º ano EF Quarta

Taekwondo N3 EI ao 5º ano EF

Segunda

Das 18h às 19h Liandro | 99903-0980
Sala de 

Psicomotricidade
Quarta

Sexta

Ginástica Rítmica N3 EI ao 5º ano EF Segunda Das 18h às 19h30 Juliana | 99217-4627 Ginásio

Inglês Oxoford
Teens (11 aos 15 anos) Terça Das 14h às 16h Samanta / Bernardo

51 98129-8108

Espaço maker

Kids (6 aos 11 anos) A combinar A combinar A combinar

Artes Circenses 1º ao 4º ano EF Quinta Das 18h às 19h Débora | 98268-6264
Sala de 

Psicomotricidade




