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CURSOS DE EXTENSÃO CURRICULAR 2022

A Escola da Vila está sempre pensando em propostas significativas que 
promovam o desenvolvimento integral de nossos alunos e alunas.

Os cursos de extensão curricular exercem 
importante papel de aprofundamento de 
certos conhecimentos e habilidades.

Visam criar novos espaços de 
relação e de encontro, que 
estimulem os/as estudantes a 
terem prazer em descobrir e 
enfrentar novos desafios e 
buscarem seu próprio percurso 
ao longo da escolaridade. 



São experiências que possuem a capacidade de 
promover contato com linguagens e atividades 
relacionadas às competências requeridas no século XXI: 
capacidade de resolver problemas, pensamento crítico, 
criatividade, comunicação e colaboração. Ou seja, 
experiências que compartilhem e respeitem os 
princípios básicos do projeto pedagógico da Escola.

CURSOS DE EXTENSÃO CURRICULAR 2022



Nossos cursos de extensão curricular são organizados em trilhas 
para diversificar as experiências e garantir maior número de opções 
organizadas de forma a promover vivências complementares e 
estreitar o convívio entre faixas etárias próximas.

São compostas por atividades das 
áreas de cultura e de esportes de modo 
que as crianças e os jovens possam 
escolher sua própria jornada e possam 
permanecer mais tempo na escola de 
forma segura, lúdica e significativa para 
seu desenvolvimento pessoal.

Trilha do Esporte

Trilha da Arte, Corpo e Música

Trilha da Tecnologia

Trilha dos Idiomas
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INSCRIÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

As atividades terão início na segunda quinzena de fevereiro e somente acontecerão mediante a 
formação de turma com o mínimo de 8 estudantes. 

VALORES

Os valores das atividades estão disponíveis na grade de cada turma. Serão pagas 8 e ½ 
parcelas (segunda quinzena de fevereiro a junho e agosto a novembro).

INSCRIÇÃO

As inscrições para as atividades de extensão curricular devem ser feitas diretamente pelo 
aplicativo da escola.

Para fazer a inscrição, mande uma mensagem informando a atividade desejada, pelo caminho: 
menu > atendimento > secretaria > Vila das Infâncias/Vila das Juventudes, e assim que possível 
você receberá uma confirmação.
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No curso são abordadas as principais linguagens e técnicas das artes visuais, 
como pintura, gravura, modelagem, desenho, fotografia, recorte, colagem, etc. 
Os/as estudantes poderão desenvolver pesquisas e projetos pessoais, trilhando 
um percurso investigativo e poético.

Para alunos e alunas do 1º ao 3º ano da manhã (Ciclo 2).

Ateliê
Corpo, Arte e Música

• 1º a 3º ano

SUMÁRIOHOME   |
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Nas oficinas de circo, os alunos e as alunas têm a possibilidade de experimentar diversas 
modalidades circenses como: 

• Acrobacias de solo (individuais e coletivas).

• Malabarismos (bolas, claves, aros, pratos de equilíbrio, lenços).

•  Aéreos (tecidos lisos, tecidos marinhos e lira).

Por meio dessa experiência dentro desse universo lúdico e colorido do circo e sempre 
com muita diversão, durante as aulas, as crianças e jovens trabalham diversas qualidades 
corporais, como alongamento, força, equilíbrio, disponibilidade física, concentração e 
coordenação motora, tanto nos diferentes aquecimentos de preparação para a atividade 
do dia como também ao longo do aprendizado e treinamento de truques nas aulas.

Para alunos e alunas do 4º ao 6º ano da manhã (Ciclo 3).

Circo
Corpo, Arte e Música

• 4º a 6º ano

SUMÁRIOHOME   |
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O curso vai abordar diversas técnicas, recursos e materiais de desenho e 
investigará o universo dos quadrinhos e do mangá. 

Também serão abordadas técnicas digitais de tratamento e armazenamento de 
imagem com softwares livres. 

Ao longo do ano, cada participante vai produzir uma publicação de sua autoria, 
contendo suas melhores produções.

Para alunos e alunas do 4º ao 9º ano (Ciclos 3 e 4) e Ensino Médio (Ciclo 5).

Desenho, HQ e 
Mangá 

Corpo, Arte e Música

• 4º a 6º ano
• 7º a 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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O fazer artístico vem alinhado à necessidade de viabilizar os meios de produção 
para um projeto cultural. O grupo de alunos e alunas do Núcleo se reúne para 
planejar oficinas, participar da organização dos eventos do Setor Cultural da escola, 
produzir apresentações do Grupo de Teatro, promover a participação em festivais 
de teatro estudantis em diversas cidades, além de atuar na realização de variados 
eventos culturais propostos pelos estudantes. Para dominar os processos da 
produção cultural, os alunos e as alunas são orientados a cuidar da arrecadação de 
fundos, discutir a idealização de um projeto, lidar com ferramentas como editais, 
cronogramas, planilhas orçamentárias, mailing e redes sociais.

Para alunos e alunas do 8º ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclo 4 e 5).

Núcleo de Produção 
Cultural 

Corpo, Arte e Música

• 8º e 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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Curso composto por encontros semanais em torno da obra de Guimarães Rosa, nos quais 
alternaremos leituras compartilhadas com discussões sobre o sertão e suas representações, 
buscando incluir análises e referências interdisciplinares a fim de criar um repertório vasto, 
que dê referências aos estudantes sobre esse mundo chamado Sertão. Sempre usando 
literatura roseana como fio condutor, procuraremos caracterizar o sertão em suas múltiplas 
facetas: o cenário, as relações, o sertanejo, sua relação com o moderno, seus valores. 
Como coroamento do curso, propomos uma viagem* para os alunos do curso: iremos 
para Cordisburgo, em Minas Gerais, buscar os cenários e as personagens que inspiraram 
Guimarães a criar seu universo sertanejo. Depois, iremos ao Morro da Garça, cenário do 
conto “O recado do morro”, onde o contraste entre o sertão e o moderno fica explícito, e 
onde poderemos ver o choque entre as duas visões de mundo e as contradições entre o 
“arcaico” sertanejo e a “civilização” do progresso e do desenvolvimento.

Para alunos e alunas do Ensino Médio (Ciclo 4).

*A viagem poderá ocorrer em julho e está  
  sujeita à análise da situação da pandemia.

Projeto SerTão 
Grande

Corpo, Arte e Música

• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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A oficina visa o estudo do teatro a partir da identificação de alguns elementos dessa 
linguagem em jogos tradicionais e cooperativos. Dentre eles, podemos destacar a 
organização espacial, a construção do corpo das figuras envolvidas, a contagem 
do tempo e os temas suscitados. A oficina resultará em um experimento cênico 
elaborado colaborativamente com alunos e alunas.

Para alunos e alunas do 1º ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclo 4).

Teatro
Corpo, Arte e Música

• 1º a 3º ano
• 4º a 6º ano
• 7º a 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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Um jogo com uma dinâmica impressionante, que possui elementos como mudanças de 
trajetória, fintas, dribles e arremessos, que valem um, dois e até três pontos. Uma das 
maiores ligas do Mundo (NBA) faz com que, a cada ano, esse esporte se torne conhecido e 
com muita gente querendo praticá-lo, se tornando o segundo maior esporte do planeta.

O basquete na Vila tem uma trajetória de poucos anos, mas com alunos apaixonados por 
sua prática. Venha jogar junto com esse grupo! 

Será oferecido a alunos e alunas do 7º ano ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclos 4 e 5) e tem 
como objetivos o desenvolvimento das habilidades, o domínio tático do jogo e a formação 
de equipes de competição que representam a escola em diversas competições escolares.

Basquetebol
Esporte

• 7º ano
• 8º e 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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O esporte surgiu na Itália, na década de 80, e só chegou ao Brasil em 2008. A modalidade 
vem ganhando espaço em todo o litoral e clubes do Brasil, pois mistura vôlei de praia, já 
que é jogado em dupla e o ponto é marcado quando a bola toca o “chão” do adversário, 
badminton, por conta da altura da rede que é de 1,70, e o tênis, já que a partida se divide em 
até três sets com seis games cada um.

Para quem não tem intimidade com nenhum desses esportes, a ótima notícia é que a técnica 
do Beach Tennis não é tão difícil assim. Para praticar a modalidade é só segurar a raquete 
(específica para a atividade) na altura do rosto e tentar passar a bola, de uma vez, por cima 
da rede.

Essa modalidade vai estrear na escola pela primeira vez, pois, na Vila da Juventudes, teremos 
uma quadra de areia específica para sua prática. Será oferecido a alunos e alunas do 7º ano 
ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclos 4 e 5).

Beach tênis
Esporte

• 7º a 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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A capoeira é oferecida a alunos e alunas do 1º ao 6º ano (Ciclos 2 e 3) e promove o 
desenvolvimento de competências motoras, físicas, sociais e afetivas inerentes ao jogo. 
Os alunos conseguem avanços significativos em aspectos como:

• controle do próprio corpo e do movimento: trabalhados com diferentes estratégias, 
os golpes de capoeira desenvolvem as capacidades motoras e de coordenação;

• ritmo: o trabalho desenvolvido com o canto, as palmas e os instrumentos ampliam a 
sensibilidade à música e aos ritmos em geral;

• espontaneidade: as situações lúdicas da capoeira desenvolvem a capacidade de 
brincar com o próprio corpo;

• socialização: promovida nas diversas atividades de integração em dupla, em trio ou 
em grupo.

Capoeira
Esporte

• 1º a 3º ano
• 4º a 6º ano

SUMÁRIOHOME   |



16

Os objetivos dessa atividade são estimular vivências motoras dos principais 
movimentos dos jogos com bola (como rebater, driblar, arremessar, chutar...), 
organizar as habilidades, desenvolver as capacidades coordenativas e construir 
o entendimento da lógica de cada jogo (atacar, defender, progredir ao ataque, 
retornar para a defesa), fazendo com que a adaptação ao esporte seja realizada com 
atividades lúdicas, jogos e brincadeiras.

Será oferecida a alunos e alunas de 1º ao 3º ano (Ciclo 2) e não há competição para 
esse grupo.

Escola de Esportes 
com bola

Esporte

• 1º a 3º ano

SUMÁRIOHOME   |
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Quando alguém pensa em escalada, imagina pessoas em montanhas nevadas ou com um 
abismo sob seus pés, sustentadas por cordas de menos de 2 centímetros de espessura. 
Mas hoje é cada vez mais comum vermos crianças subindo paredes coloridas de escalada, 
construídas em parques, escolas e clubes. Pessoas de todas as idades, com diferentes níveis 
de habilidade, encontram em ginásios de escalada e muros da escola uma atividade física e 
de lazer desafiadora e podem atingir seu próprio Everest com segurança. O grande prazer de 
escalar é a experiência de superação que a atividade favorece. Vencer um desafio colocado por 
si mesmo é algo gratificante e motivador.

Além disso, a partir de 2016, passou a ser considerado um esporte olímpico! A escalada na 
escola tem o objetivo central de oferecer aos alunos essa vivência que implica, entre outras 
coisas, planejamento, dedicação, equilíbrio e disposição.

Aprender as técnicas em ambiente interno e, depois, poder sair e experimentar essas técnicas 
em diferentes espaços da natureza, como rochas litorâneas em Ubatuba e montanhas no 
interior de São Paulo (Pedra Bela), é muito gratificante.

Será oferecida a alunos e alunas do 
1º  ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclos 2, 3, 4 e 5).

Escalada
Esporte

• 1º a 3º ano
• 4º a 6º ano
• 7º a 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |



18

A esgrima é um esporte olímpico disputado com espada, florete e sabre, e que tem como 
objetivo tocar o adversário sem que haja contato corporal.

Sua origem remonta à pré-história, uma vez que a arte da caça dá indícios do que viriam a se 
tornar as práticas esportivas. Ela começou a ser disputada nas olimpíadas em 1896, em Atenas, 
na primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna e continua como esporte olímpico.

Sua prática pode auxiliar na acuidade visual, na agilidade, nos pensamentos e movimentos, na 
concentração e no equilíbrio e a aumentar a resistência muscular e a criatividade.

Será oferecida a alunos e alunas do 1º ao 6º ano (Ciclos 2 e 3). Tem como objetivos o 
desenvolvimento das habilidades, o domínio tático do jogo e a formação de equipes de 
competição que representam a escola em diversas competições escolares.

Esgrima
Esporte

• 1º a 3º ano
• 4º a 6º ano

SUMÁRIOHOME   |
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Serão desenvolvidas atividades de escalada, skate/patins, orientação por bússolas e leituras de 
mapas, bike e parkour.

Escalada: um dos esportes mais tradicionais na Escola da Vila, tem como objetivos o 
desenvolvimento da força e do controle corporal e a resolução de problemas em vias de 
diferentes graus de dificuldade. Além disso, incorporada à prática de ascensão das vias, realiza-
se também o aprendizado de diferentes formas de dar nós nas cordas, equilíbrio em “falsa-
baiana” (passar por um obstáculo em duas cordas – pés e mãos) e equilíbrio em slackline.

Orientação por bússola e mapas: esse módulo ensinará a utilização de uma bússola como 
instrumento de navegação. As crianças farão mapas do espaço da escola a fim de construir e 
estimular a inteligência espacial.

Parkour: tipo de atividade física inspirada no “método natural 
de educação física”, idealizado por Georges Hébert.  
Ele idealizou um percurso para treinamento militar, 
chamado de parcours militaire, muito utilizado pelo 
exército francês. Daí surge o nome parkour, que 
tem origem em parcour, “percurso”, em francês.

Será oferecida a alunos e alunas do 
1º ao 5º ano da tarde (Ciclos 2 e 3).

Esporte de
 Aventura

Esporte

• 1º a 5º ano

SUMÁRIOHOME   |
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O futsal é o segundo esporte no Brasil e praticá-lo é algo mágico. Ele foi criado por 
brasileiros e tem uma técnica refinada, pois é jogado em um espaço reduzido e com 
menor número de participantes que o futebol de campo (mais tradicional e popular). 
O futsal faz parte da cultura e da história esportiva da Vila, com a formação de 
grandes equipes, masculinas e femininas, ao longo dos últimos vinte anos. 

Será oferecido a alunos e alunas do 4º ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclos 3, 4 e 5) e 
tem como objetivos o desenvolvimento das habilidades, o domínio tático do jogo 
e a formação de equipes de competição que representam a escola em diversas 
competições escolares.

Esporte

• 4º e 5º ano
• 6º e 7º ano
• 8º e 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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O handebol é um esporte fácil de ser aprendido, pois o domínio da bola com as mãos 
faz com que sua aprendizagem inicial seja com muito sucesso. Depois do período de 
aprendizagem, quem pratica descobre que seu dinamismo é intenso e de tirar o fôlego. 
Um jogo de equipe, com ginga, fintas e muitos gols, que vem conquistando, cada vez 
mais, um espaço no cenário nacional. Na Escola da Vila há várias gerações de irmãos e 
irmãs que adotaram o handebol como esporte principal, com muita paixão. 

Será oferecido a alunos e alunas do 4º ao 9º ano e Ensino Médio (Ciclos 3, 4 e 5) e 
tem como objetivos o desenvolvimento das habilidades, o domínio tático do jogo 
e a formação de equipes de competição que representam a escola em diversas 
competições escolares.

Handebol
Esporte

• 4º e 5º ano
• 6º e 7º ano
• 8º e 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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O skate surgiu na década de 1950, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e seus 
inventores foram surfistas que, em período de maré baixa e poucas ondas, colocaram 
rodinhas de patins junto a uma prancha de madeira. Assim, eles criaram o “surfe do asfalto” 
ou “sidewalk surf”.

Mais do que um esporte, o skate tornou-se um estilo de vida, pois os skatistas usam roupas 
características, têm suas próprias gírias e costumes.

Nas competições existem duas categorias: a Street (circuito com obstáculos) e a Half Pipe 
(rampa em formato de “U”). As manobras são avaliadas por juízes que atribuem notas 
considerando a dificuldade e a desenvoltura das manobras realizadas.

Este é mais um esporte novo na Vila e será oferecido a alunos e alunas do 1º ao 9º ano e 
Ensino Médio (Ciclos 2, 3, 4 e 5). Terá como objetivos o desenvolvimento das habilidades e 
a formação de equipes de competição que representam a escola em diversas competições 
escolares.

Skate
Esporte

• 1º a 3º ano
• 4º a 6º ano
• 7º a 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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Um esporte contagiante, com uma característica diferente de todos os outros esportes 
coletivos: é impossível decidir uma partida num lance individual, ou seja, um esporte 
que requer a integração e o trabalho coletivo, além de exigir grande capacidade de 
concentração de quem o pratica. As atividades na Vila são desenvolvidas tanto no 
masculino quanto no feminino, e a modalidade vem se consolidando também como uma 
das principais opões esportivas de alunos e alunas da escola. 

Será desenvolvido no Fundamental 2 (7º a 9º ano - Ciclo 4) e Ensino Médio (Ciclo 5) e 
tem como objetivos o desenvolvimento das habilidades, o domínio tático do jogo e a 
formação de equipes de competição que representam a escola em diversas competições 
escolares.

Voleibol
Esporte

• 7º a 9º ano
• Ensino Médio

SUMÁRIOHOME   |
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Mais do que ensinar a praticar uma língua, um curso de idiomas é uma oportunidade riquíssima para 
cultivar o conhecimento sobre determinada cultura. A amplitude dessa palavra nos dá a medida de 
quão vastas são as possibilidades de explorar o idioma, sempre que considerarmos que as palavras 
podem ser compreendidas como retrato, criação e criadoras de cultura.

A Escola da Vila promove aos/as estudantes de 1º a 3º anos de Ensino Médio (Ciclo 5) um curso de 
espanhol, que será realizado em aulas semanais. O curso visa uma trajetória que inclui tanto uma 
abordagem instrumental da língua quanto um percurso pela cultura argentina. Em consonância com 
os conteúdos abordados em Ciências Humanas no 1º ano do Ensino Médio, serão abordados temas 
relativos à história desse país, com foco no processo de urbanização de Buenos Aires e na construção 
de um modelo de Estado que tem fortes paralelos com a história do Brasil. As aulas farão uso da 
produção cinematográfica, jornalística, literária e artística da Argentina, sempre em espanhol.

O projeto ainda contempla um intercâmbio, por meio do qual estudantes da Vila recebem, por quinze 
dias, um/uma estudante de uma escola parceira, o Colegio de la Ciudad, sediado na região central 
de Buenos Aires. O inverso ocorre depois, quando estudantes argentinos e argentinas recebem os/as 
inscritos/as do curso de espanhol da Vila, por quinze dias, na capital portenha.

A etapa do intercâmbio em si está sujeita a uma análise da situação 
escolar do/da estudante por parte da orientação educacional,  
visto que ela implica, por um lado, em se ausentar das aulas 
ministradas na Vila e, por outro, produzir trabalhos e 
pesquisas durante a estadia na Argentina.

Este ano, também está sujeita à 
análise da situação da pandemia.

Espanhol e cultura 
latino-americana

IDIOMAS

• 1º a 3º Ensino 
Médio

SUMÁRIOHOME   |
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Construção de Aeronaves: voando pelo Campus 
Parceria com Instituto Mauá de Tecnologia 

A atividade consiste em construir e fazer voar uma aeronave em escala reduzida. O projeto 
será desenvolvido utilizando placas de poliestireno extrudado e isopor P3, motor elétrico 
e será controlado por meio de rádio 2,4 GHz. No processo serão abordados: estrutura de 
aeronave, superfície de comando, grupo motopropulsor, força atuantes na aeronave e 
componente de controle. A atividade acontecerá apenas no 1º semestre em 3 sextas-feiras 
na Escola e 3 sábados na Universidade Mauá, conforme datas e horários abaixo:

• sextas-feiras, das 14h15 às 15h45, na Escola da Vila. (18/3, 25/3 e 1/4)

• sábados, das 9h às 13h, na Mauá (16/4, 23/4 e 14/5).

Para alunos e alunas do Ensino Médio (Ciclo 5).

Construção de 
Aeronaves

PARCERIA COM UNIVERSIDADE

• Ensino Médio

Imagem: Vídeo aerodesign 2010 
Instituo Mauá de Tecnologia

SUMÁRIOHOME   |
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1º a 3º ano (Ciclo 2) - O curso combina a introdução da linguagem de programação utilizando o 
programa Scratch Jr, com atividades mãos na massa. As crianças poderão desenvolver módulos 
eletrônicos para utilizar em suas construções feitas com sucatas e outros materiais não 
estruturados em um espaço propício para investigação e invenção. 

O curso será oferecido em parceria com a Casa de Makers, escola que integra ciências, 
tecnologia e arte, incentivando que estudantes busquem soluções criativas para problemas 
encontrados. 

O curso será oferecido em parceria com a Casa de Makers, escola que integra ciências, 
tecnologia e arte, incentivando que estudantes busquem  
soluções criativas para problemas encontrados. 

Oficina de invenções 
e programação  

TECNOLOGIA

• 1º a 3º ano

SUMÁRIOHOME   |
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Neste curso, estudantes poderão experimentar o uso de diversos programas visando 
a edição e criação de animação, vídeo e áudio, programação para o desenvolvimento 
de peças digitais, jogos e aplicativos para celular e tablet, além de experimentar novos 
“mundos” virtuais. Em cada trimestre iremos explorar técnicas distintas a partir do 
conhecimento e da experiência do grupo, dentre elas, criação de elementos em realidade 
aumentada, construção de mundos e programação em LUA no servidor de Minecraft da 
escola, programação e robótica por meio do uso de placas como Makey Makey e Arduino, 
manipulação de mídias e criação de material 3D, edição de vídeo e criação de projetos 
utilizando a cortadora a laser da escola, sempre com o uso das tecnologias, ampliando as 
possibilidades de trabalho.

O curso será oferecido em parceria com a Casa de Makers, escola que integra ciências, 
tecnologia e arte, incentivando que estudantes busquem soluções criativas para problemas 
encontrados. 

Para alunos e alunas do 7º ao 9º ano (Ciclo 4).

Programação, Criação  
e Fabricação 

Digital 

TECNOLOGIA

• 7º a 9º ano

SUMÁRIOHOME   |
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Vila das Infâncias - Ciclo 2

EXTENSÃO CURRICULAR 1º a 3º ano
MANHÃ

SEGUNDA-FEIRA

ESCOLA DE ESPORTES 
COLETIVOS MISTO* 

12h30 às 13h30

R$ 290,00

*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

ESCOLA DE ESPORTES 
COLETIVOS MISTO* 

12h30 às 13h30

R$ 290,00

CAPOEIRA MISTO 

12h30 às 13h30

R$ 232,00 

ESGRIMA 

12h30 às 13h30

R$ 232,00 

ESCALADA MISTO 

12h30 às 13h30

R$ 232,00 

SKATE MISTO 

12h30 às 13h30

R$ 232,00 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA

12h30 às 15h30

JORNADA AMPLIADA

12h30 às 15h30

ATELIÊ

14h às 15h

R$ 232,00  

OFICINA DE INVENÇÕES E 
PROGRAMAÇÃO

13h às 14h

R$ 232,00  

 

Abaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA TARDE
para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da manhã.

SUMÁRIOHOME   |



29EXTENSÃO CURRICULAR

SEGUNDA-FEIRA

ESCOLA DE ESPORTES 
COLETIVOS MISTO*

 
18h às 19h

R$ 290,00 

ESCOLA DE ESPORTES 
COLETIVOS MISTO*

 
18h às 19h

R$ 290,00 

CAPOEIRA MISTO

18h às 19h

R$ 232,00 

ESGRIMA 

18h às 19h

R$ 232,00 
ESCALADA MISTO 

18h às 19h

R$ 232,00 

SKATE MISTO 

18h às 19h

R$ 232,00 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA

10h30 às 13h30

JORNADA AMPLIADA

10h30 às 13h30

TEATRO

10h30 às 11h30

R$ 232,00 

OFICINA DE INVENÇÕES E 
PROGRAMAÇÃO

11h30 às 12h30

R$ 232,00   
ESPORTE DE AVENTURA 

11h30 às 12h30

R$ 232,00 

Vila das Infâncias - Ciclo 2

1º a 3º ano
TARDEAbaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA MANHÃ

para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da tarde.

*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

SUMÁRIOHOME   |



30EXTENSÃO CURRICULAR

SEGUNDA-FEIRA

ESCALADA MISTO 
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

SKATE MISTO 
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

HANDEBOL MISTO
(4º E 5º ANO)* 

12h30 às 13h30
R$ 290,00

HANDEBOL MISTO
(4º E 5º ANO)* 

12h30 às 13h30
R$ 290,00

CAPOEIRA MISTO 
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

FUTSAL PETIZ MISTO
(4º E 5º ANO)* 

15h30 às 16h20
R$ 290,00

FUTSAL PETIZ MISTO
(4º E 5º ANO)* 

15h30 às 16h20
R$ 290,00

ESGRIMA MISTO
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA
12h30 às 15h30

JORNADA AMPLIADA
12h30 às 15h30

CIRCO
14h30 às 15h30
R$ 232,00 

TEATRO
13h15 às 14h15
R$ 232,00 

 

DESENHO, HQ E MANGÁ
13h às 14h30

R$ 290,00

Vila das Infâncias - Ciclo 3

4º e 5º ano
MANHÃAbaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA TARDE

para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da manhã.

As atividades acima acontecerão com as turmas de 4º a 6º ano, exceto as atividades esportivas Futsal e Handebol, que
acontecerão com as turmas de 4º e 5º ano.

*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

SUMÁRIOHOME   |
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Abaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA MANHÃ 
para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da tarde.

SEGUNDA-FEIRA

HANDEBOL PETIZ MISTO
(4º E 5º ANO)* 

18h às 19h

R$ 290,00

HANDEBOL PETIZ MISTO
(4º E 5º ANO)*

18h às 19h

R$ 290,00

CAPOEIRA MISTO

 
18h às 19h

R$ 232,00 

FUTSAL PETIZ MISTO
(4º E 5º ANO)*

18h às 19h

R$ 290,00 

FUTSAL PETIZ MISTO
(4º E 5º ANO)*

18h às 19h

R$ 290,00

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA

10h30 às 13h30

JORNADA AMPLIADA

10h30 às 13h30

TEATRO

10h30 às 11h30

R$ 290,00   

DESENHO, HQ E MANGÁ

11h às 12h30

R$ 290,00  

ESCALADA MISTO 

18h às 19h

R$ 232,00 

SKATE MISTO 

18h às 19h

R$ 232,00 

ESPORTE DE AVENTURA

11h30 às 12h30

R$ 232,00 

Vila das Infâncias - Ciclo 3

4º a 5º ano
TARDE

*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

ESGRIMA MISTO
18h às 19h
R$ 232,00 

SUMÁRIOHOME   |
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*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

As atividades esportivas Futsal e Handebol acontecerão com as turmas de 6º e 7º ano, na unidade Vila das Infâncias
(Rua Barroso Neto, 91).

As demais atividades acontecerão com as turmas de 4º e 5º ano, na unidade Vila das Infâncias.

EXTENSÃO CURRICULAR

SEGUNDA-FEIRA

ESCALADA MISTO 
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

SKATE MISTO 
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM FEM
(6º E 7º ANO)* 

13h45 às 14h45
R$ 290,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM FEM
(6º E 7º ANO)* 

13h45 às 14h45
R$ 290,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM 
MASC (6º E 7º ANO)* 

15h45 às 16h45
R$ 290,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM 
MASC (6º E 7º ANO)* 

15h45 às 16h45
R$ 290,00 

 
CAPOEIRA MISTO 

12h30 às 13h30
R$ 232,00 

ESGRIMA MISTO
12h30 às 13h30
R$ 232,00 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA
12h30 às 15h30

JORNADA AMPLIADA
12h30 às 15h30

CIRCO
14h30 às 15h30
R$ 232,00 

TEATRO
13h15 às 14h15
R$ 232,00 

 

DESENHO, HQ E MANGÁ
13h15 às 14h45

R$ 290,00

FUTSAL PRÉ-MIRIM FEM
(6º E 7º ANO)*

16h20 às 17h10
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM FEM
(6º E 7º ANO)*

16h20 às 17h10
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM MASC 
(6º E 7º ANO)*

17h10 às 18h
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM MASC 
(6º E 7º ANO)*

17h10 às 18h
R$ 290,00 

Vila das Infâncias - Ciclo 3

6º ano
MANHÃAbaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA TARDE

para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da manhã.

SUMÁRIOHOME   |
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Abaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA TARDE
para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da manhã.

*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

As atividades esportivas Futsal e Handebol acontecerão com as turmas de 6º e 7º ano, na unidade Vila das Infâncias
(Rua Barroso Neto, 91).

As demais atividades acontecerão com as turmas de 8º e 9º ano, na unidade Vila das Juventudes.

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA
13h às 16h

JORNADA AMPLIADA
13h às 16h

 

 

TEATRO
15h15 às 17h15
348,00

PROGRAMAÇÃO,  
CRIAÇÃO E FABRICAÇÃO 
DIGITAL

14h às 15h30
R$ 290,00

DESENHO, HQ E MANGÁ
16h às 17h

R$ 290,00

SKATE PRÉ-MIRIM E
MIRIM MISTO 

14h15 às 15h15
R$ 232,00 

 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM 
FEM (6º E 7º ANO)* 

13h45 às 14h45
R$ 290,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM
 FEM (6º E 7º ANO)* 

13h45 às 14h45
R$ 290,00

 

ESCALADA PRÉ-MIRIM E
MIRIM MISTO  

15h15 às 16h15
R$ 232,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM 
MASC (6º E 7º ANO)* 

15h45 às 16h45
R$ 290,00 

HANDEBOL PRÉ-MIRIM 
MASC (6º E 7º ANO)* 

15h45 às 16h45
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM FEM
(6º E 7º ANO)*

16h20 às 17h10
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM FEM
(6º E 7º ANO)*

16h20 às 17h10
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM MASC 
(6º E 7º ANO)*

17h10 às 18h
R$ 290,00 

VOLEIBOL MIRIM FEMININO
(7º A 9º ANO)*

17h às 18h
R$ 290,00 

BEACH TÊNIS
PRÉ-MIRIM E MIRIM 
MISTO

14h15 às 15h15
R$ 232,00 

 

BASQUETEBOL + STREET 
BALL PRÉ-MIRIM/MIRIM 
MISTO*

16h às 17h
R$ 290,00 

BASQUETEBOL + STREET 
BALL PRÉ-MIRIM/MIRIM 
MISTO*

16h às 17h
R$ 290,00 

FUTSAL PRÉ-MIRIM MASC 
(6º E 7º ANO)*

17h10 às 18h
R$ 290,00 

Vila das Juventudes - Ciclo 4

7º ano
MANHÃ

VOLEIBOL MIRIM FEMININO
(7º A 9º ANO)*

17h às 18h
R$ 290,00 

SUMÁRIOHOME   |
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Abaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA TARDE 
para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da manhã.

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA
13h às 16h

JORNADA AMPLIADA
13h às 16h

 

 
NÚCLEO DE PRODUÇÃO 
CULTURAL

16h às 18h
R$ Gratuito

TEATRO
15h15 às 17h15
348,00

PROGRAMAÇÃO,  
CRIAÇÃO E FABRICAÇÃO 
DIGITAL

14h às 15h30
R$ 290,00

 

SKATE PRÉ-MIRIM E
MIRIM MISTO 

14h15 às 15h15
R$ 232,00 

HANDEBOL MIRIM MASC 
(8º E 9º ANO)*

16h45 às 17h45
R$ 290,00 

HANDEBOL MIRIM MASC 
(8º E 9º ANO)* 

16h45 às 17h45
R$ 290,00 

 

HANDEBOL MIRIM FEM
(8º E 9º ANO)* 

14h45 às 15h45
R$ 290,00 

HANDEBOL MIRIM FEM
(8º E 9º ANO)* 

14h45 às 15h45
R$ 290,00 

ESCALADA PRÉ-MIRIM E
MIRIM MISTO  

15h15 às 16h15
R$ 232,00 

 

FUTSAL MIRIM FEM
(8º E 9º ANO)*

14h15 às 15h15
R$ 290,00 

FUTSAL MIRIM FEM
(8º E 9º ANO)*

14h15 às 15h15
R$ 290,00 

BEACH TÊNIS
PRÉ-MIRIM E MIRIM 
MISTO

14h15 às 15h15
R$ 232,00 

FUTSAL MIRIM MASC
(8º E 9º ANO)*

16h10 às 17h10
R$ 290,00 

FUTSAL MIRIM MASC 
(8º E 9º ANO)*

16h10 às 17h10
R$ 290,00 

BASQUETEBOL + STREET 
BALL PRÉ-MIRIM/MIRIM 
MISTO*

16h às 17h
R$ 290,00 

BASQUETEBOL + STREET 
BALL PRÉ-MIRIM/MIRIM 
MISTO*

16h às 17h
R$ 290,00 

Vila das Juventudes - Ciclo 4

8º e 9º ano
MANHÃ

*Atividade esportiva que acontece 2 vezes na semana.

As atividades esportivas Futsal e Handebol acontecerão com as turmas de 8º e 9º ano.

As demais atividades acontecerão com as turmas de 7º a 9º ano.

DESENHO, HQ E MANGÁ
16h às 17h

R$ 290,00
VOLEIBOL MIRIM FEMININO
(7º A 9º ANO)*

17h às 18h
R$ 290,00 

VOLEIBOL MIRIM FEMININO
(7º A 9º ANO)*

17h às 18h
R$ 290,00 

SUMÁRIOHOME   |



35EXTENSÃO CURRICULAR
Abaixo seguem as opções de atividades de EXTENSÃO CURRICULAR NO PERÍODO DA TARDE 
para os alunos e as alunas que estudam no horário regular da manhã.

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

JORNADA AMPLIADA

13h15 às 16h15

JORNADA AMPLIADA

13h15 às 16h15

 

CONSTRUÇÃO DE 
AERONAVES: VOANDO 
PELO CAMPUS

3 sextas-feiras, das 
14h15 às 15h45 e
3 sábados no Instituto 
Mauá de Tecnologia, 
das 9h às 12h

Gratuito

ESPANHOL

14h às 15h30

R$ 290,00 

SERTÃO GRANDE

14h às 15h30

R$ 290,00

NÚCLEO DE PRODUÇÃO 
CULTURAL

16h às 18h

Gratuito

SELEÇÃO HANDEBOL + 
HAND BEACH MISTO

16h15 às 18h
Gratuito* 

SELEÇÃO VOLEIBOL + 
VÔLEI DE PRAIA INFANTIL/
JUVENIL FEM

16h15 às 18h
Gratuito* 

SELEÇÃO VOLEIBOL + 
VÔLEI DE PRAIA INFANTIL/
JUVENIL MASC

14h15 às 16h
Gratuito* 

SELEÇÃO FUTSAL INFANTIL 
MASC

14h15 às 16h
Gratuito* 

SELEÇÃO FUTSAL INFANTIL /
JUVENIL FEM

14h15 às 16h
Gratuito* 

JUVENIL 

SELEÇÃO BEACH TÊNIS 
INFANTIL/JUVENIL MISTO

14h15 às 15h15
Gratuito* 

SELEÇÃO FUTSAL 
MASC

14h15 às 15h55
Gratuito* 

SELEÇÃO ESCALADA 
INFANTIL E JUVENIL MISTO 

14h15 às 15h15
Gratuito* 

TEATRO

15h às 18h

R$ 120,00 (semestre) 

SELEÇÃO SKATE INFANTIL E 
JUVENIL MISTO 

15h15 às 16h15
Gratuito* 

BASQUETEBOL + STREET 
BALL INFANTIL /JUVENIL 
MASC

14h15 às 16h
Gratuito* 

Vila das Juventudes - Ciclo 5

Ensino Médio
MANHÃ

DESENHO, HQ E MANGÁ
16h às 17h

R$ 290,00

*A inscrição de uma atividade para os alunos e alunas do Ensino Médio será gratuita.
  Se tiver interesse em praticar uma segunda atividade, o custo será de R$ 290,00.
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