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CURSOS EXTRAS



Nós, do Colégio Santa Marcelina, apresentamos os cursos 
extras 2021.

A nova estrutura contou com um processo de escuta ativa aos 
nossos alunos, famílias e colaboradores. Os cursos têm o objetivo 
de aprimorar habilidades imprescindíveis para o mundo atual, ofer-
tando um conjunto de atividades que complementam nosso curso 
regular. Todas as atividades foram avaliadas pelo corpo diretivo do 
Colégio e prezam por aprimorar competências como: comunicar-se 
em público, trabalhar em equipe, compreender e desenvolver as 
capacidades físicas, solucionar problemas e colaborar.

INTRODUÇÃO



BALLET - PAULA CASTRO

A dança traz benefícios e aprendizados que são essenciais e tem um diferencial na vida, 
especialmente para as crianças que estão em fase de formação. Dançar é divertido e também 
muito favorável ao bem-estar. É uma ótima maneira de manter o equilíbrio com o corpo, a 
mente e aumentar a disposição.

Contato:  Telefone: (11) 97286-6561
E-mail: santamarcelina@balletpaulacastro.com.br

Contato: Fernanda (11) 9 8324 1477
E-mail fernanda.producaoteatral@gmail.com

TEATRO

O Teatro é uma ferramenta que envolve os participantes em todos os sentidos: trabalha a 
postura corporal, respiração, oralidade, trabalho em equipe, desenvolve a leitura, memória e, 
principalmente, é uma ferramenta profissional para qualquer área de atuação. As aulas são 
compostas por: aquecimento, improvisação, criação e contação de histórias e personagens. 
No final de cada ano, os alunos realizam para o público um espetáculo teatral.

Faixa etária: a partir dos 8 anos

As turmas serão abertas com um mínimo de 10 alunos matriculados.
Contato: Alpha Kids (11) 94025-9115 ou (11) 2396-3078

CIRCO

As aulas de Artes Circenses, mais conhecido como Circo, proporcionam momentos 
inesquecíveis para seus praticantes. Além de aprimorar a coordenação motora, melhoram a 
flexibilidade, o tempo de reação (reflexo) e o equilíbrio. Auxiliam, também, no desenvolvimento 
da consciência corporal, melhorando a execução dos movimentos básicos executados pelas 
crianças (andar, correr e saltar).

Faixa etária: a partir dos 4 anos



ATELIER DE LA MUSIQUE 

O Atelier de La Musique oferece os serviços de aulas de musicalização infantil e instrumentos 
música, todas ministradas em grupo de 2 a 8 alunos. As aulas possuem a frequência 
quinzenal, com duração de 45 a 55 minutos por aula, de acordo com o curso e modalidade. 

Contato: (11) 2924-3331
Site: www.atelierdelamusique.com.br

Faixa etária: A partir dos 3 anos

FUTSAL

Na equipe da Vanguarda Laranja está localizada em Perdizes desde 1999 e em parceria com 
o Colégio Santa Marcelina desde 2007. Possui profissionais capacitados (formados em 
Educação Física e especializados em crianças e adolescentes), metodologia própria que 
estimula a participação e desenvolvimento de todos (não é uma seleção na qual apenas os 
melhores jogam) e conta com material diversificado e adequado para cada faixa etária.

Contato:  (11) 3862-0313 e (11) 93899-7766 
E-mail: vanguardalaranja@hotmail.com

Faixa etária: a partir dos 4 anos

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Algumas das habilidades, capacidades e benefícios desenvolvidos no esporte são 
coordenações motoras, equilíbrio, força, flexibilidade, exercícios acrobáticos, disciplina, 
trabalho em equipe, atenção, integração, noção espaço - temporal e diversão.

Contato: Thamara (11) 95788-2872

 Faixa etária: a partir do Nível IV



SKATE

Deslizar em uma tábua, com dois eixos e quatro rodinhas, é uma das melhores sensações 
que uma pessoa pode sentir. Foi para ajudar o maior número de pessoas a sentir essa 
emoção que a Escola Brasileira de Skate foi criada, oferecendo opções de serviços para 
crianças e adultos em todos os níveis de aprendizado, desde os primeiros passos até o 
treinamento competitivo.

Contato: Roberto (11) 9 9850 9922
E-mail: ebsk8@ebsk8.com.br

 Faixa etária: a partir do Nível V

JUDÔ

O judô estimula o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, trabalha para ampliar as 
capacidades físicas e principalmente mentais.
Aprender judô significa compreender a disciplina oriental: equilíbrio, autocontrole, 
conscientização corporal, ter maior independência e confiança em si próprio, aprender a 
conviver com vitórias e derrotas, tendo sempre a certeza de que somente através do esforço 
pessoal conseguimos a verdadeira vitória.

Contato: Nilson (11) 98725-5814
E-mail: n_judo@hotmail.com

Acontecerá o pré-judô 2 apenas com a lotação do pré-judo 1 

TAEKWONDO

O Taekwondo, modalidade olímpica, é considerado um esporte completo, pois consegue 
trabalhar simultaneamente o corpo e a mente, por meio de atividades que desenvolvem força, 
equilíbrio, flexibilidade, velocidade e resistência. Tudo isso associado ao aumento da 
confiança, concentração, disciplina, determinação e autoestima das crianças, tornando-as 
mais seguras em suas decisões. O Taekwondo pode ser praticado por crianças de ambos os 
sexos. 

As turmas serão abertas com um mínimo de 10 alunos matriculados. 
Contato: Alpha Kids  (11) 94025-9115 ou (11) 2396-3078

Faixa etária: a partir dos 4 anos 



PATINAÇÃO

A Vortex é uma escola parceira que se preocupa em oferecer aulas de patinação de maneira 
segura e divertida. A aula de patinação trabalha movimentos propícios para autopercepção 
corporal, explorando movimentos novos e desafiando limites.

Contato: Patrícia (11) 95653-7097 
E-mail: patinacao@escolavortex.com.br 

Faixa etária: a partir dos 5 anos

SUPER CÉREBRO

O Super Cérebro é uma metodologia inovadora que combina o ensino do Soroban (Ábaco 
japonês) e Jogos de Tabuleiro e Manuais. O Soroban estimula o raciocínio matemático e o 
aluno aperfeiçoa sua capacidade de atenção, memória, raciocínio lógico e aumenta sua 
agilidade em fazer cálculos, o que reflete diretamente em sua vida acadêmica, generalizando 
este efeito em todas as matérias. 

Com os Jogos de Tabuleiro, o aluno desenvolve as competências socioemocionais, tais como 
trabalho em equipe, desenvolvimento de estratégia, resolução de problemas, tomada de 
decisão e liderança. 

Contato: Camila (11) 94395-5819

Faixa etária: a partir do Nível V 

XADREZ / XEQUE MATE

O xadrez é uma poderosa ferramenta para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento 
das potencialidades das crianças e dos adolescentes, que descobrem os desafios existentes 
nesse fascinante jogo e, brincando, desenvolvem competências.

Com o jogar xadrez, as crianças aprendem a interagir em um contexto de regras, de limites 
espaciais e temporais, tornando-se responsáveis por suas ações e consequências, com todas 
as implicações sociais, afetivas e cognitivas daí decorrentes.

Contato: Jefferson (11) 9 7140-3887.

Faixa etária: a partir do Nível V 



MUNDO4D - TECNOLOGIA CRIATIVA

Idades: Nível V, 1º e 2º anos (Mini Makers)
Estimular a troca de ideias, criatividade, colaboração é o maior papel da tecnologia no 
aprendizado. O curso de Tecnologia Criava envolve a criança em um ambiente lúdico, em 
aulas contextualizadas e divertidas, nas quais a mão na massa é o principal objetivo. As aulas 
contemplam desde a construção de objetos com materiais recicláveis para explorar as 
ciências, até a resolução de problemas utilizando robôs educacionais offline, como o Ozobot e 
o Botley.

Idades: 3º, 4º e 5º anos (Digital Makers)
Desenvolver habilidades digitais, enquanto os alunos interagem e cumprem desafios, é a 
forma de estimular o desenvolvimento socioemocional, trabalhando competências como 
resiliência, trabalho em equipe, comunicação e empatia. A prática Maker e o robô educacional 
programável Sphero SPRK+ são os instrumentos escolhidos para o desenvolvimento dessas 
habilidades. Por meio da prática mão na massa, e utilizando linguagem visual de blocos, os 
alunos criam, programam e visualizam soluções diversas de um mesmo problema, ampliando 
saberes e compartilhando ideias.

Idades: 6º ano ao 9º ano (Global Makers)
O objetivo deste programa é desenvolver protótipos para resolver problemas reais, utilizando 
os conhecimentos e ideias próprias do aluno, por meio de ferramentas tecnológicas, robôs 
educacionais e conceitos de ciências. Baseado no conceito STEAM, um acrônimo que, em 
inglês, significa Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, procuramos 
desenvolver temas em que a técnica está aliada a experiências mais humanas.

Faixa etária: a partir do Nível V

Contato: Fernanda (11) 9 7150-8820 
E-mail: escolas@mundo4d.com.br



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. A grade está sujeita a alterações conforme número de turmas.

2. A formação das turmas está vinculada ao número mínimo de alunos estabelecido pelo 
Colégio, conforme consta no contrato de nossos parceiros.

3. As famílias que optarem pelos cursos extracurriculares oferecidos pela escola, deverão 
notificar a secretaria ou coordenação de cursos extras, pelo e-mail: cursos 
extras.csmsp@santamarcelina.edu.br e solicitar a ficha de inscrição. 

4. Os cursos oferecidos pelos parceiros terão a adesão confirmada diretamente com o 
parceiro, nos contatos deste edital.


