
16h30 às 18h 
6º ao 8º ano 

18h30 às 19h30 
Fund I

16h30 às 18h 
6º ao 8º ano 

18h30 às 19h30 
Fund I

HORÁRIOS

17h às 18h 
Fund II e EM

18h30 às 19h30 
Pré e Fund I

17h às 18h 
Fund II e EM

18h30 às 19h30 
Pré e Fund I

10h30 às 12h10 
13h15 às 14h55 

18h20 às 20h

10h30 às 12h10 
18h20 às 20h

15h40 às 16h30 
16h30 às 17h20 
17h40 às 18h30 
18h30 às 19h20

18h30 às 19h20

11h10 às 12h
Pré e Fund I

14h às 15h 
Fundamental II 

18h30 às 19h30 
Educação Infan�l 

e 1º ano

15h às 16h
Fundamental II

16h às 17h 
Ensino Médio 

18h30 às 19h30 
2º ao 5º ano

12h às 13h
Fund I

16h às 17h
Fund II e EM

12h às 13h
Fund I

16h às 17h
Fund II e EM

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTACURSO

9h20 às 10h20 
Jardim ao 4º ano

9h20 às 10h20 
Jardim ao 4º ano

8h às 9h 
1º ao 5º ano

12h às 13h 
1º ao 5º ano

8h às 9h 
1º ao 5º ano

12h às 13h 
1º ao 5º ano

12h às 13h 
Fund I 

13h20 às 14h20 
Fund I, II e EM

12h às 13h 
Fund I 

13h20 às 14h20 
Fund I, II e EM

KARATÊ

SUPER CÉREBRO

PIANO E TECLADO

ROBÓTICA
CRIATIVA

VIOLÃO

FUTSAL

BALLET

JAZZ

PATINAÇÃO
ARTÍSTICA

ESPORTES 
COLETIVOS

(voleibol, handebol 
e  basquetebol)

17h às 18h
Fund I, II e EM

17h às 18h
Fund I, II e EM

11h10 às 12h
Pré e Fund I



Os cursos extracurriculares do Colégio Passionista Nossa Senhora Menina compõe um currículo paralelo. As atividades podem 
ser escolhidas pelo educando e sua família e, quando contratadas, são desenvolvidas conjuntamente com o currículo oficial. 
Ofertadas a toda comunidade, as modalidades proporcionam desenvolvimento integral, socialização, afetividade e qualidade de 
vida em um ambiente saudável. Conheça nosso cursos.

A arte é considerada um meio de expressão e comunicação, mas também se constitui num pilar essencial para a educação e desenvolvimento 
pessoal, pois estimula a disciplina, a concentração, a organização e a coordenação motora.

Robótica Criativa
As atividades da Robótica Criativa estimulam os educandos a solucionar problemas 
reais fazendo uso de tecnologias de design, mecânica, eletrônica e programação. A 
metodologia para a aprendizagem é baseada no desenvolvimento de projetos com 
uso de conjuntos educacionais apropriados à faixa etária e de montagens maker 
com ferramentas manuais, elétricas e impressora 3D.

Super Cérebro
Através de atividades com Soroban (Ábaco Japonês) e jogos de tabuleiro, este curso 
tem o objetivo de melhorar a atenção dos alunos em sala de aula, além de estimular 
habilidades como raciocínio lógico, cálculo mental, memória, estratégia, liderança, 
sociabilidade e cooperativismo.

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.

Karatê
O Karatê tem como objetivo desenvolver em sus participantes não só as 
características da modalidade, mas também estimular a motricidade, a cog-
nição e a participação em exames de faixa com a presença da Federação 
Estadual de Karatê.

Piano e teclado
O curso de piano e teclado apresenta uma metodologia moderna, na qual o erudito 
e o popular são trabalhados de acordo com o perfil de cada um. Como objetivo 
principal, o curso busca fornecer uma base sólida para o desenvolvimento da 
formação musical dos educandos.

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.

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 exerci-
tam várias técnicas de patinagem, como as figuras obrigatórias à atividades e 
movimentos acrobáticos, desenvolvendo equilíbrio, força, ritmo, atenção, 
agilidade e flexibilidade.

Esportes Coletivos
O curso de Esportes Coletivos tem o objetivo de desenvolver habilidades 
específicas das modalidades ofertadas (voleibol, handebol e  basquetebol) e 
seus métodos de jogo. As práticas realizadas nas aulas visam, também, pro-
mover inclusão, educação e cooperação entre os educandos de forma a influ-
enciar positivamente todo o âmbito escolar.

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


