Cursos
Extras
no
Santa

2020

Nós, do Colégio Santa Marcelina, apresentamos a grade de
cursos extras 2020.
A nova estrutura contou com um processo de escuta a va aos
nossos alunos, famílias e colaboradores. Os cursos têm o
obje vo de aprimorar habilidades imprescindíveis para o mundo
atual, ofertando um conjunto de a vidades que complementam
nosso curso regular.
Todas as a vidades foram avaliadas pelo corpo dire vo do
Colégio e prezam por aprimorar competências como:
comunicar-se em público, trabalhar em equipe, compreender e
desenvolver as capacidades sicas, solucionar problemas e
colaborar. No momento da construção deste novo formato,
consideramos os eixos complementares de nosso projeto
educa vo:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

LINGUAGENS
ESPORTE
LÓGICA
ESPIRITUALIDADE

“Porque a dança?
Porque a dança é o alimento do espírito. É a luta contra a lei da
gravidade. É a busca do equilíbrio. É o ritmo que damos à nossa vida.
É a interpretação da alma. É sensibilidade, é leve, é luz, é um reﬂexo
do que somos!”

LINGUAGENS
BALLET

Modalidades e carga horária:
Fundada em 1977, no bairro das Perdizes, a Escola de Ballet Paula Castro
atua de forma dinâmica no segmento da dança. Desde 1994, ﬁrmou um
convênio de exclusividade com o Governo Cubano e adotou no Brasil, a
Metodologia de Ensino da Escuela Nacional de Ballet de La República de
Cuba (ENBC), reconhecida mundialmente, pelo seu rigor técnico.
Tem uma preocupação constante em estabelecer as bases para um ensino
comprome do com a formação do indivíduo, tendo como propósito educar
por meio da dança, buscando sempre a excelência.
Horário

Segunda

8h às 9h

Ritmos
(Adulto)

11h às 12h

Sapateado
7 a 10 anos

12h15 às 13h

Baby Ballet
2 a 4 anos

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Ritmos
(Adulto)
Jazz
7 a 10 anos
Pre Ballet
5 a 6 anos
Jazz
8 a 12 anos

Sapateado
7 a 10 anos
Baby Ballet
2 a 4 anos
Ballet Clássico
6 a 8 anos

Ballet Clássico 2 x por semana R$ 355,00
Ballet Clássico 1 x por semana R$ 265,00
Danças - Jazz, Hip Hop, Sapateado e Contemporâneo
2 x por semana R$ 310,00
Danças - Jazz, Hip Hop, Sapateado e Contemporâneo
1 x por semana R$ 245,00
Teatro Musical 2 x por semana R$ 310,00
Parkour 1 x por semana R$ 245,00
Aula de dança para as Mães/Pais 2 x por semana R$ 310,00
*Cobrança de 10 parcelas todo dia 05 - não iremos cobre as mensalidades
dos meses de Janeiro e Julho
* Sem taxa de matrícula

Jazz
7 a 10 anos
Pre Ballet
5 a 6 anos

Contato: Andrea ou Bruno Tel. (11) 3675-0145 / 3871-0123

13h às 14h

Ballet Clássico
6 a 8 anos

Jazz
8 a 12 anos

14h às 15h

Sapateado
8 a 12 anos

Ballet Clássico
8 a 10 anos

Sapateado
8 a 12 anos

Ballet Clássico
8 a 10 anos

15h às 16h

Baby Ballet
2 a 4 anos

Hip Hop
8 a 12 anos

Baby Ballet
2 a 4 anos

Hip Hop
8 a 12 anos

16h às 17h

Ballet Clássico
5 a 6 anos

Ballet Clássico
7 a 10 anos

Ballet Clássico
5 a 6 anos

Ballet Clássico
Hip Hop
7 a 10 anos 14 a 16 anos

17h30 às 18h30

Ballet Clássico
6 a 8 anos

Ballet Clássico
8 a 10 anos

Ballet Clássico
6 a 8 anos

Ballet Clássico
8 a 10 anos

18h30 às 19h30

Ballet Clássico
Adulto

Ballet Pilates
Aulto

Ballet Clássico
Adulto

Ballet Pilates
Aulto

e-mail: santamarcelina@balletpaulacastro.com.br

Hip Hop
12 a 14 anos
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As aulas são cole vas e pautadas nas técnicas circenses,
mas com o foco principalmente na ludicidade. Dessa forma,
contribuem de maneira prazerosa para a melhoria da
autoes ma e do trabalho em equipe.

TEATRO
O Teatro é uma ferramenta que envolve os par cipantes em todos os
sen dos: 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 par r dos 8 anos
Dias da semana:
terça-feira: das 17h30 às 18h20 – 3° ao 5°ano
das 18h30 às 20h – adultos e alunos a par r dos 14 anos
quinta-feira: das 13h15 às 14h15 - 6º ao 8º ano
Valor: Valor: Turmas 1 e 2 - R$ 125,00 (3º a 8º ano)
Turma 3 - R$ 175,00 (a par r de 14 anos)
Contato: Fernanda: (11) 9 8324 1477
ou e-mail: fernanda.producaoteatral@gmail.com

CIRCO

As aulas de Artes Circenses, mais conhecido como Circo,
proporcionam momentos inesquecíveis para seus pra cantes. 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).

Auxiliam, também, no desenvolvimento da consciência corporal,
melhorando a execução dos movimentos básicos executados pelas
crianças (andar, correr e saltar). As aulas são cole vas e pautadas nas
técnicas circenses, mas com o foco principalmente na ludicidade.
Dessa forma, contribuem de maneira prazerosa para a melhoria da
autoes ma e do trabalho em equipe.
Faixa etária: a par r de 4 anos
Dias da semana: segunda e quarta-feira, das 12h às 13h e das 17h30
às 18h30
Valor: R$ 189,00 - 1x por semana
As turmas serão abertas com um mínimo de 10 alunos matriculados.

Contato: Alpha Kids: (11) 2093-8891 / 2296-3078 / 9 4025-9115 / 9
4076-2375

INICIAÇÃO MUSICAL
E INSTRUMENTOS
O Atelier de La Musique é nosso parceiro e oferece
cursos de música que preparam a criança com
conteúdo complementar ao instrumento de interesse.
Em seu espaço, possui diversas modalidades que
atendem desde os 4 anos até adultos.
Dias da semana e valores diretamente no local ou pelos contatos:
(11) 2924-3331 ou e-mail: www.atelierdelamusique.com.br
Endereço: Rua Bar ra, 568 – Perdizes.
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CORAL

O canto coral é uma a vidade em grupo na qual cada aluno desenvolve a
conﬁança em si mesmo ao cantar, adquirindo a técnica necessária, além
de aprimorar a escuta, atenção, concentração, expressão corporal,
musicalidade e memória, sempre valorizando a própria produção vocal e
a dos colegas.
O Coral Santa Marcelina realiza apresentações em eventos do Colégio, na
FASM, em shoppings e demais locais, de acordo com convites recebidos
ao longo do ano.
Faixa etária: A par r do nível V.
Horários: Para todas as faixas etárias:
Segunda e quinta-feira: das 17h30 às 18h15.
Sexta-feira: das 12h às 12h45.
Sexta-feira - grupo avançado (de acordo com a solicitação da
professora): das 13h às 13h45.
Valor: R$ 98,00 - 1 x por semana.
Contato: Secretaria do Colégio: (11) 3677-0614.

ESPORTE
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
es mula a par cipação 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.
Faixa etária: a par r dos 4 anos
Dias da semana:

ESPANHOL
O curso de ESPANHOL no Yázigi é mais que aprender o idioma, é a porta de
entrada para conhecer o idioma e a sua cultura. Enfa zamos a
comunicação oral, mas sem esquecer outras habilidades fundamentais:
ler, escrever, ouvir e compreender.
As aulas são dinâmicas, com músicas, vídeos e uma enorme variedade de
recursos que vão encantar o aluno.
Faixa etária:
Alunos do 4º e 5º anos / Alunos do 6º e 7º anos / Alunos do 8ª ano em
diante
(*) Alunos que já foram expostos ao idioma farão avaliação de nível para
deﬁnição da melhor turma.
Dias e horários: serão deﬁnidos mediante avaliação dos alunos
que demonstrarem interesse até janeiro de 2020.
Contato: (11) 3873-9696 - Whats: (11) 94505-2520

Valor: R$ 225,00
R$ 45,00 - camiseta do uniforme
Contatos: tel.: (11)3862-0313 e (11) 93899-7766
e-mail: vanguardalaranja@hotmail.com
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VÔLEI/MISTO
O curso propõe uma reﬂexão sobre a prá ca espor va, explorando
todas as habilidades motoras que integram a modalidade, e
iden ﬁcação dos fundamentos básicos por meio de a vidades
recrea vas.
Faixa etária: 6º ano ao 9º ano.
Dias da semana: terça e quinta-feira, das 15h30 às 17h.
Valor: R$233,00.
Contato: Secretária do Colégio tel. 3677-0614.

HANDEBOL/MISTO
O curso propõe uma reﬂexão sobre a prá ca espor va, explorando
todas as habilidades motoras que integram a modalidade e
iden ﬁcação dos fundamentos básicos por meio de a vidades
recrea vas.
Faixa etária: 6º ano ao 9º ano.
Dias da semana: terça e quinta-feira, das 15h30 às 17h.
Valor: R$233,00.
Contato: Secretária do Colégio tel. 3677-0614.

INICIAÇÃO ESPORTIVA/MISTO
O curso propõe uma reﬂexão sobre a prá ca espor va, explorando
todas as habilidades motoras que integram a modalidade e
iden ﬁcação dos fundamentos básicos por meio de a vidades
recrea vas.
Faixa etária: Nível V e 1º ano.
Dias da semana: segunda e quinta-feira, das 17h20 às 18h20.
Faixa etária: 2º ao 5º ano.
Dias da semana: terça e quinta-feira, das 17h30 às 18h300.
Valor: R$219,00.
Contato: Secretária do Colégio tel. 3677-0614.

GINÁSTICA ARTÍSTICA
A Ginás ca Ar s ca é um esporte olímpico que pode ser adaptado às
a vidades escolares e desenvolve as habilidades motoras básicas e
complexas das crianças. Compreende-se em uma sequência de
acrobacias, nos diferentes pos de aparelhos.
Algumas das habilidades, capacidades e bene cios desenvolvidos no
esporte são coordenações motoras, equilíbrio, força, ﬂexibilidade,
exercícios acrobá cos, disciplina, trabalho em equipe, atenção,
integração, noção espaço - temporal e diversão.
A sala de Ginás ca Ar s ca do Santa Marcelina está equipada com
todos os aparelhos u lizados nesse esporte. São eles: o Salto, a Trave, a
Paralela e o Solo, facilitando, assim, o desenvolvimento global do
indivíduo e sua educação corporal. Contribui, também, como base a
outros esportes, impulsionando a criança para uma vida adulta a va e
saudável.
“A arte ou ato de exercitar o corpo para for ﬁcá-lo e dar-lhe agilidade.”
Faixa etária: a par r do Nível IV
Dias da semana: segunda e quarta-feira
12h às 13h - Nível IV ao 1º ano
13h15 às 14h - adulto
16h15 às 17h15 - 2º ao 6º ano
17h15 às 18h - Nível IV ao 1º ano
18h às 18h45 - 2º ao 6º ano
18h45 às 19h30 - adulto
Valores:
R$ 96,00 - 1x por semana
R$ 191,00 - 2x por semana
Contato: Thamara: (11) 9 5788-2872
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SKATE

SELETIVAS ESPORTIVAS

Deslizar em uma tábua, com dois eixos e quatro rodinhas, é uma das
melhores sensações que uma pessoa pode sen r. Foi para ajudar o
maior número de pessoas a sen r 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 compe vo.

Nossas equipes de sele vas visam ampliar, cada vez mais, os
bene cios da prá ca espor va no âmbito escolar, promovendo a
integração dos alunos e o desenvolvimento de valores é cos e morais.
Nossa equipe de educação sica promove momentos em que
treinamos jovens talentos para futuras compe ções.
Os treinamentos visam à presença dos alunos/atletas do CSM, no
decorrer do ano le vo, em campeonatos realizados por outros
colégios, clubes e ligas para os quais somos convidados.

Faixa etária: a par r do Nível V.
Dias da semana: segunda e quarta-feira, das
12h às 13h e das 17h30 às 18h30.
Valor: R$ 200,00 - 1x por semana.
R$ 300,00 - 2x por semana.
Contato: Roberto: (11) 9 9850 9922 ou e-mail: ebsk8@ebsk8.com.br

PATINAÇÃO
A Vortex é uma escola parceira que se preocupa em oferecer aulas de
pa nação de maneira segura e diver da. A aula de pa nação trabalha
movimentos propícios para autopercepção corporal, explorando
movimentos novos e desaﬁando limites.
Faixa etária: a par r dos 5 anos.
Dias da semana: terça e quinta-feira, das 13h às 14h e
das 17h30 às 18h30.
Valor: R$220,00 - 1x na semana.
Contato: Patrícia: (11) 95653-7097 ou
e-mail: pa nacao@escolavortex.com.br
A aquisição dos pa ns e equipamento de segurança ﬁca por conta da família.
professora indicará local para compra.

BASQUETE/MASCULINO
Faixa etária: Sub 10
Dias da semana: quarta-feira | 16h30
Faixa etária: Sub 12
Dias da semana: quarta-feira | 18h
Valor: gratuito
Contato: Equipe de Educação Física

HANDEBOL/FEMININO
Faixa etária: 5º ao 8º ano
Dias da semana: segunda e sexta-feira| das 13h30 às 15h
Valor: gratuito
Contato: Equipe de Educação Física

FUTSAL

Faixa etária: Sub 8/9 Dias da semana: terça- feira - 17h30 às 19h
Faixa etária: Sub 10/11 Dias da semana: quinta-feira - 13h30 às 15h
Faixa etária: Sub 13/14/15 Dias da semana: sexta-feira - 13h30 às 15h
Valor: gratuito
Contato: Equipe de Educação Física
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TAEKWONDO
O Taekwondo, modalidade olímpica, é considerado um esporte
completo, pois consegue trabalhar simultaneamente o corpo e a
mente, por meio de a vidades que desenvolvem força, equilíbrio,
ﬂexibilidade, velocidade e resistência. Tudo isso associado ao aumento
da conﬁança, concentração, disciplina, determinação e autoes ma das
crianças, tornando-as mais seguras em suas decisões. O Taekwondo
pode ser pra cado por crianças de ambos os sexo.
Faixa etária: a par r dos 4 anos.
Dias da semana: segunda e quarta-feira.
Valores: R$ 189,00 - 2 x por semana.
R$ 145,00 - 1 x por semana.
Uniforme: Dobók e mochila - R$ 190,00
As turmas serão abertas com um mínimo de 10 alunos matriculados.
Contato: Alpha Kids: (11) 2093-8891 / 2296-3078 / 9 4025-9115 /

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

TURMA
12h15 às 13h

Segunda - feira

Terça -feira

Quarta -feira

Quinta -feira

*Pré -Judô 2
Níveis IV e V
1º ano

Treinamento Judô

Pré-Judô 1
Níveis III, IV e V
1º ano

Treinamento Judô

12h20 às 13h10

1º ano ao 7º ano

1º ano ao 8º ano

TURMA
17h30 às 18h20

Treinamento Judô
1º ano ao 9º ano

Treinamento Judô
1º ano ao 9º ano

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

NATAÇÃO
A Sumaré Esportes, em parceria com o Colégio Santa Marcelina,
oferece descontos de 10% sobre os valores da tabela vigente mais 5%
de renovação dentro do prazo estabelecido, e isenção da taxa de
matrícula aos alunos, pais, irmãos e funcionários da escola. Os
descontos serão válidos já no ato da matrícula, oferecendo, assim, 15%
a todos os vinculados ao Colégio.
Faixa etária: Natação infan l, de 06 meses aos 14 anos.
Dias da semana e valores: de acordo com a disponibilidade da
escola de natação.
Endereço: Rua Urbanizadora, 55. Sumaré, São Paulo, SP.
Cep: 01252-040
Contato: (11) 3995 8682 ou e-mail: www.sumareesportes.com.br

Professor: Nilson de Andrade
Professor: Diego Ferrante
Coordenador: Atleta Olímpico Branco Zanol

Valor: R$ 170,00 - 1 x por semana
R$ 210,00 - 2x por semana
Contato: Nilson (11) 98725-5814
e-mail: n_judo@hotmail.com
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LÓGICA

Faixa etária, dias e horários:

MUNDO 4D - TECNOLOGIA CRIATIVA

Mini Makers (Nível V, 1º e 2º anos)
Segunda-feira:
das 12h às 12h50 - Tecnologia Cria va
das 17h30 às 18h20 - Tecnologia Cria va

Idades: Nível V, 1º e 2º anos (Mini Makers)
Es mular a troca de ideias, cria vidade, colaboração é o maior papel
da tecnologia no aprendizado. O curso de Tecnologia Cria va
envolve a criança em um ambiente lúdico, em aulas contextualizadas
e diver das, nas quais a mão na massa é o principal obje vo. As aulas
contemplam desde a construção de objetos com materiais
recicláveis para explorar as ciências, até a resolução de problemas
u lizando 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 es mular o desenvolvimento
socioemocional, trabalhando competências como resiliência,
trabalho em equipe, comunicação e empa a. A prá ca Maker e o
robô educacional programável Sphero SPRK+ são os instrumentos
escolhidos para o desenvolvimento dessas habilidades. Por meio da
prá ca mão na massa, e u lizando linguagem visual de blocos, os
alunos criam, programam e visualizam soluções diversas de um
mesmo problema, ampliando saberes e compar lhando ideias.
Idades: 6º ano ao 9º ano (Global Makers)
O obje vo deste programa é desenvolver protó pos para resolver
problemas reais, u lizando 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
Matemá ca, procuramos desenvolver temas em que a técnica está
aliada a experiências mais humanas.

Terça-feira:

das 12h às 12h50 - Tecnologia Cria va
das 17h30 às 18h30 - Tecnologia Cria va

Digital Makers (3º, 4º e 5º anos)
Quarta-feira:
das 12h às 12h50 - Tecnologia Cria va
das 17h30 às 18h20 - Tecnologia Cria va
Quinta-feira:
das 12h às 12h50 - Tecnologia Cria va
das 17h30 às 18h20 - Tecnologia Cria va
Global Makers (6º e 7º anos)
Segunda-feira: das 13h30 às 14h20 - Tecnologia Cria va
Global Makers (8º e 9º anos)
Quarta-feira: das 13h30 às 14h20 - Tecnologia Cria va
Valor: R$199,00
Inscrição (valor do material didá co): R$129,00
Contato: Fernanda: (11) 9 7150-8820
ou e-mail: escolas@mundo4d.com.br
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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 es mula o raciocínio matemá co 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.
Faixa etária: a par r do Nível V
Dias da semana: segunda-feira, às 10h20, 14h, 15h50 e 17h30
Valor: 10 parcelas de R$198,00
Material anual: parcela única R$ 150,00 (este material contempla
todas as apos las, cer ﬁcados, materiais impressos, materiais
u lizados na sala de aula)
Contato: Camila: (11) 94395-5819

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,
to r n a n d o - s e re s p o n s áve i s p o r s u a s a çõ e s e
conseqüências, com todas as implicações sociais,
afe vas e cogni vas daí decorrentes.
Faixa etária: a par r do Nível V.
Dias da semana: quinta-feira, das 13h às 14h e das 14h às 15h.
Valor: R$ 190,00 - 1x por semana.
Contato Jeﬀerson: (11) 9 7140-3887.

ESPIRITUALIDADE

CATEQUESE
O Colégio Santa Marcelina oferece catequese para Primeira
Eucaris a.
A Eucaris a, um dos sacramentos da Iniciação Cristã da Igreja
Católica, é fonte e centro de toda vida cristã.
Na catequese, a criança, de uma forma a va e dinâmica, aprofundase nos estágios da fé, aprende sobre a Sagrada Escritura, a Doutrina
da Igreja e, em espírito de oração, conhece mais da Pessoa de Jesus
que se faz nosso irmão e amigo.
As famílias também têm a possibilidade de par lhar esse
conhecimento por meio de uma formação mensal, o Querigma, com
o Orientador Religioso do Colégio, Padre Helmo.
Neste contexto, todos podem crescer na vivência da fé e
experimentar o amor de Deus que se faz pão para estarmos unidos a
Ele em comunhão.
Dias da semana: terça-feira, das 13h às 14h30.
Faixa etária: a par r do 4º ano (2º semestre)
Valor: gratuito.
Contato: Ir. Raquel tel. 3677-0600
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PASTORAL
CRISMA
O Colégio Santa Marcelina oferece a
possibilidade de catequese preparatória
para o sacramento da crisma. Por esse
sacramento, o cristão recebe o Espírito
A Ação do espírito possibilita testemunhar a fé viva em Jesus Cristo.
A vida de quem é crismado tem o vigor dos sete dons do Espírito
Santo, a saber:
Ÿ dom da Fortaleza (coragem diária para lutar contra os males);
Ÿ dom da Ciência (ver o mundo sob a luz de Deus);
Ÿ dom do Entendimento (capacitação para aprofundar as
verdades reveladas por Deus);
Ÿ dom do Temor de Deus (força para não ofender a Deus);
Ÿ dom da Sabedoria (conhecer a verdade revelada por Deus);
Ÿ dom do Conselho (iluminação para decisões oportunas nas
horas di ceis da vida);
Ÿ dom da Piedade (orienta nas relações com Deus e com o
próximo).
Dias da semana - quinzenalmente, terças-feiras, das 16h às 17h30
Faixa etária: a par r do 9º ano ao Ensino Médio
Valor: gratuito
Contato: Padre Helmo tel. 3677-0619

Lema: “Criança ajuda e evangeliza criança!”
Movimento Mundial Pon cio que tem por obje vo despertar o
interesse das crianças para olhar para o “outro” além de seu mundo e
rezar por todas as crianças dos 5 con nentes.
As crianças rezam pelas crianças do mundo todo, rezam em prol
daquelas que ainda não conhecem Jesus, que são carentes de comida,
de roupa, e de vida digna; cantam; visitam escolas da periferia no natal
ou no mês missionário e seguem o programa teórico relacionado a
diversos assuntos. Além disso, as crianças doam, por mês, uma
moedinha que é enviada aos locais mais necessitados.
Faixa etária: alunos de 3° ao 6° ano do Ensino Fundamental.
Dias da semana: segunda-feira, das 13h30 às 14h30.
Valor: gratuito.
Contato: Irmã Elza.

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 no ﬁcar a secretaria ou coordenação de cursos
extras, pelo e-mail: cursosextras.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.
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