Karatê

O Karatê tem como objetivo desenvolver em seus participantes não só as características da modalidade, mas também estimular a motricidade,
a cognição e a participação em exames de faixa com a presença da Federação Estadual de Karatê.
NÚMERO MÍNIMO DE EDUCANDOS: 06

Futsal

Oferecemos esta modalidade tendo a preocupação com a promoção da saúde e de fornecer subsídios que possam levar os educandos a se
conscientizarem da importância da atividade física disciplinada, por meio de limites, valores, liderança, autonomia e respeito ao próximo.

NÚMERO MÍNIMO DE EDUCANDOS: 06

Patinação Artística

A patinação artística é uma atividade capaz de promover diversão e socialização com base no gasto de energia e trabalho muscular. Seus praticantes exercitam várias técnicas de patinagem, como as ﬁguras obrigatórias às atividades e movimentos acrobáticos, desenvolvendo equilíbrio,
força, ritmo, atenção, agilidade e ﬂexibilidade.

NÚMERO MÍNIMO DE EDUCANDOS: 06

Jazz e Ballet

Esta modalidade proporciona ao educando o desenvolvimento de ritmo, coordenação motora, agilidade, musicalidade, postura e ﬂexibilidade,
oportunizando, assim, qualidade de vida, bem-estar, tranquilidade e ingresso na cultura e na arte.

NÚMERO MÍNIMO DE EDUCANDOS: 06

Violão

O curso de Violão trabalha todas as potencialidades do instrumento com base em repertório musical variado. O objetivo do curso é desenvolver
no educando a técnica instrumental, a percepção sonora e a concentração com foco na execução musical com violão.

NÚMERO DE EDUCANDOS: ATÉ 04 POR AULA

· Para mais informações entrar em contato com a coordenadora de eventos e cursos extracurriculares, Jucylene.
· Formas de contato: jucylene.nsmenina@passionista.com.br | (41) 3352-2021 | ClassApp.
· As matrículas serão realizadas de forma presencial na secretaria do colégio.

CURSO

SEGUNDA

TERÇA

VIOLÃO

QUARTA

QUINTA

15h às 16h
Fund I, II e EM

12h15 às 13h15
Fund I

SEXTA

JAZZ

12h15 às 13h15
Fund I, 6º, 7º e 8º

12h15 às 13h15
Fund I, 6º, 7º e 8º

BALLET

9h10 às 10h10
Jardim ao 4º ano

9h10 às 10h10
Jardim ao 4º ano

PATINAÇÃO
ARTÍSTICA

KARATÊ

FUTSAL

12h15 às 13h15
Fund I

12h15 às 13h15
Fund I, 6º, 7º e 8º

12h50 às 13h50
6º,7º e 8º

17h às 18h
Fund II e Médio

17h às 18h
Fund II e Médio

18h às 19h
Pré e Fund I

18h às 19h
Pré e Fund I
16h30 às 18h
Fund II e Médio

16h30 às 18h
Fund II e Médio

18h às 19h30
Fund I

18h às 19h30
Fund I

