ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Diferentes atividades extracurriculares são oferecidas durante todo o ano
letivo às famílias da Escola Alef Peretz, auxiliando no desenvolvimento
integral dos alunos. Para alguns cursos convidamos professores da escola e,
para outros, firmamos parcerias com profissionais conceituados no mercado,
que têm toda a estrutura da instituição para realizar suas aulas. A seguir,
estão as orientações gerais, uma apresentação breve de cada curso, dias,
horários, valores, o link para inscrição, um quadro com a distribuição das
aulas na semana e dados para contato com o setor de extensão curricular.
✓CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
● Após realizar a inscrição será encaminhado um e-mail confirmando a
matrícula em até 5 dias úteis.
● Se o número de inscritos ultrapassar o número de vagas, enviaremos
e-mail informando o lugar na lista de espera. Há a possibilidade de
abrirmos novas turmas caso tenhamos número suficiente de alunos
para isso.
● IMPORTANTE: As vagas serão preenchidas considerando a ordem
de inscrição.
● Caso algum curso extracurricular não possa ser realizado por não
haver número suficiente de inscritos, os responsáveis serão
informados.
● Alguns cursos podem receber alunos no decorrer do ano ou semestre
letivo, o que ocorre de acordo com as vagas remanescentes e
seguindo a lista de espera.
✓ PAGAMENTOS
● As mensalidades deverão ser pagas até o 18º dia de cada mês.
Disponibilizaremos a opção de boleto e, também, de cartão de
crédito.
● Questões financeiras deverão ser tratadas com o setor financeiro da
escola.
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✓ DURAÇÃO
● Há cursos semestrais e cursos anuais. Para os cursos anuais não há a
necessidade de nova inscrição em junho para o 2º semestre.
✓ CANCELAMENTO DO CURSO AO LONGO DO ANO
● O cancelamento do curso deverá ser feito pelo responsável do aluno,
impreterivelmente pelo e-mail extracurricular@alefperetz.org.br.
● Caso a matrícula do aluno no curso seja cancelada no andamento das
aulas, não haverá reembolso, nem mesmo parcial, da mensalidade
do mês de desistência.
● Até o cancelamento feito por e-mail pelo responsável, as
mensalidades serão devidas, não havendo cancelamento de boleto
emitido, nem reembolso de pagamento já realizado. Caso haja
reembolso, o mesmo será feito apenas dos meses subsequentes ao
cancelamento.
● As mudanças de cursos poderão ser realizadas apenas no final de
cada mês mediante envio de e-mail pelo responsável para o
endereço extracurricular@alefperetz.org.br. A aceitação em um novo
curso será possível apenas se houver vaga e respeitando a ordem da
lista de espera.
● Não será realizada transferência de valores, no caso de irmãos, se um
deles desistir de um curso.
A leitura deste documento na íntegra e das orientações existentes nas
informações específicas sobre cada curso é importante para que todos
estejam cientes quanto ao funcionamento das atividades extracurriculares.

✓ CONTATO
● E-mail: extracurricular@alefperetz.org.br
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3º Ano
Horario
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

2ª Feira

3ª Feira

Teatro - 1º ao 4º
Aula
Circo - 1º ao 4º ano

4ª Feira
Engenhocas e Programação
3º e 4º ano

5ª Feira

6ª Feira

Aula

Costuras e Criaturas
3º ao 6º ano

Circo 1º ao 4º ano

Dança Israeli - 1º ao 6º

Coral Pais e Filhos

Marcenaria 1º ao 3º

Coral Pais e Filhos
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DANÇA ISRAELI
 anual
A dança foi mencionada pela primeira vez na Bíblia no livro de Êxodos,
quando Miriam pegou um timbre em sua mão e começou a dançar
com as mulheres de Israel no litoral do Mar Vermelho. Desde então, a
dança sempre faz parte da alma coletiva judaica. A dança folclórica em
Israel surgiu como uma mistura de estilos de dança judaica e nãojudaica de diversas partes do mundo.
O curso de dança Israeli tem como objetivo aproximar as crianças do
judaísmo e de Israel, com passos específicos e danças, chamadas de
Harkadot, que são dançadas no mundo todo da mesma maneira. A
prática da dança contribui para o desenvolvimento de habilidades
sociais coletivas, além de ser uma atividade divertida e fisicamente
importante.

Público alvo: 1º ano ao 6º ano
Horário: terça-feira, das 16h30 às 18h00
Participantes: mínimo de 15 alunos
Valor: R$150,00 mensais
Início: 30/07/19
Inscrição: Temos algumas vagas remanescentes. Para matrícula, entrar
em contato pelo e-mail extracurricular@alefperetz.org.br
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TEATRO – 1º ao 4º ano
anual
Pensando na importância de propiciar espaços de reflexão no
ambiente escolar, o curso visa proporcionar um espaço de socialização
cultural das linguagens artísticas onde os alunos poderão desenvolver
expressão corporal, vocal e capacidade de falar em público, aprender
novas técnicas teatrais, bem como compartilhar e conhecer novos
repertórios artísticos. Para os pequenos o trabalho é baseado em
jogos e brincadeiras. O encerramento do curso se dará com um
espetáculo para familiares e amigos.

Público alvo: 1º ao 4º ano
Horário: segunda-feira, das 14h00 às 15h30
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valor: R$290,00 mensais
Início: 29/07/19
OBS.: Para este curso a escola oferece almoço.
Inscrição: Temos algumas vagas remanescentes. Para matrícula, entrar
em contato pelo e-mail extracurricular@alefperetz.org.br
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CIRCO
anual
As aulas de circo têm como objetivo estimular o desenvolvimento
físico e artístico das crianças a partir do aprimoramento de diferentes
habilidades motoras, tais como: equilíbrio, força e flexibilidade. Além
disso, o curso todo também privilegia o trabalho em grupo. Ao longo
do ano os alunos trabalharão com acrobacia, malabarismo, tecido e
lira.
O encerramento do curso se dará em um espetáculo para familiares e
amigos ao final do ano letivo.

Público alvo: 1º ao 4º ano
Horário: segunda e quarta-feira, das 15h30 às 16h30
Participantes: 15-30 (min-máx)
Valor: R$290,00 mensais
Início: 29/07/19
Inscrição: Temos algumas vagas remanescentes. Para matrícula, entrar
em contato pelo e-mail extracurricular@alefperetz.org.br
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ENGENHOCAS E PROGRAMAÇÃO – 3ºs e 4ºs anos
semestral
Engenhocas e Programação é um curso de metodologia maker que
utiliza ferramentas tecnológicas, lógica de programação e princípios de
robótica como recursos no processo de ensino e de aprendizagem. Os
alunos trabalharão com lógica de programação, cujo objetivo é
reconhecer o uso da programação em nosso dia a dia, procurar
entender sua lógica e aplicá-la em diferentes situações problemas que
serão propostas. Também construirão diferentes engenhocas nas quais
a metodologia de aula
priorizará o trabalho colaborativo, a
criatividade, a inovação, a solução de problemas e a comunicação.

Público alvo: 3ºs e 4ºs anos
Horário: quarta-feira, das 14h às 15h30
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valor: R$290,00 mensais
Início: 31/07/19
OBS.: Para este curso a escola oferece almoço.
Inscrição: https://forms.gle/1actXYzWyWrrCMKt7
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MARCENARIA – ESCULTURA EM MADEIRA
semestral

Nessa oficina vamos unir as técnicas de marcenaria à criação de
esculturas e pequenos jogos ou brinquedos. Serão trabalhadas técnicas
básicas da marcenaria e as regras de segurança. Nesse processo, os
alunos serão levados a pesquisar as possibilidades de construção com
a madeira, assim como experimentarão alguns procedimentos básicos
da escultura, tais como unir, empilhar e articular, criando peças
únicas.

Público alvo: 1º ao 3º ano
Horário: quinta-feira, das 16h30 às 18h
Participantes: 8-10 (min-máx)
Valores: R$290,00 mensais
Início: 01/08/19
Link para inscrição: https://forms.gle/3UaKpphAx7eQqWbCA
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COSTURAS E CRIATURAS
semestral

COSTURAS e CRIATURAS é um curso que envolve desenho manual,
conceitos de traço pessoal, técnicas de estamparia, customização com
pintura e bordado, iniciação ao corte e costura à mão e à máquina e
tridimensionalização de desenho. O objetivo é fabricar objetos
estofados e afins, a partir de desenhos de traços livres das crianças. Os
trabalhos propostos no decorrer do curso também contarão com tintas
fluorescentes de cores neon, aviamentos feitos especialmente no
FABLAB (por exemplo, botões confeccionados na cortadora a laser),
acessórios divertidos e instalação de luz com circuito básico. Todo o
processo está dividido etapas, organizadas de forma divertida e lúdica
para os participantes.

Público alvo: 3º ao 6º ano
Horário: sexta-feira, das 14h30 às 16h
Participantes: 08-10 (min-máx)
Valores: R$290,00 mensais
Início: 02/08/19
Link para inscrição: https://forms.gle/BtqmEFUZA9Du7fgA8
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CANTO CORAL PAIS E FILHOS
O canto coral é uma atividade que ajuda no desenvolvimento de
diferentes habilidades, entre elas a de socialização. Colabora para o
desenvolvimento do raciocínio, fortalecimento dos pulmões e
aperfeiçoamento do sentido auditivo. O curso proposto conta com a
participação de pais e filhos, uma vez por semana.
O encerramento do curso se dará em um espetáculo para familiares e
amigos ao final do ano letivo.

Público alvo: Pais e filhos
Horário: terça-feira OU quarta-feira, das 18h00 às 19h00
Participantes: mínimo de 15 alunos
Valores: R$50,00 mensais por participante
Início: 29/07/19
Link para inscrição: https://forms.gle/kjihsGDPi4wWLzpH8
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