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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Ensino Médio
Horario
14:00
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2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

Aula

Board Games

Aula

Spoiler #sqn

5ª Feira

Teatro 7º ao
EM

Fotografia

6ª Feira

Dança Israeli 8º a 3ª EM

Yoga 8º ao EM

Clube de Matemática e Física

Coral Pais e Filhos

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: 8º ano a 3ª série EM
Horário: sexta-feira, das 14h00 às 16h00
Participantes: mínimo de 15 alunos
Valor: R$150,00 mensais
Início: 02/08/19
Inscrição: Temos algumas vagas remanescentes. Para matrícula, entrar
em contato pelo e-mail extracurricular@alefperetz.org.br
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TEATRO
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. O encerramento do curso se dará com um
espetáculo para familiares e amigos.

Público alvo: 7º ao Ensino Médio
Horário: quinta-feira, das 14h30 às 16h30
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valor: R$290,00 mensais
Início: 01/08/19
Inscrição: https://forms.gle/Ruff9XiVecW4S4NMA
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YOGA
semestral
Em uma aula de yoga, tanto crianças quanto adolescentes e adultos
aplicam percepções do corpo e da mente, desenvolvem concentração,
auto estima, equilíbrio e agilidade. Recebem ferramentas que ajudam
a superar e a compreender os medos e estado de ansiedade; a crescer
com saúde física e mental - o que previne problemas de postura,
respiratórios e emocionais e colabora para a melhoria de questões
como:
 Agitação;
 Nervosismo;
 Falta de concentração;
 Falta de vontade de estudar;
 Excesso de ansiedade;
 Dificuldade de aprendizagem e etc

Público alvo: 8º ao EM
Horário: quinta-feira, das 15h30 às 16h30
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valores: R$195,00 mensais
Início: 01/08/19
Link para inscrição: https://forms.gle/fH2XizZrcz1N1ygPA
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BOARD GAMES
semestral – curso ministrado em inglês
O objetivo principal do curso é estimular o aprendizado da língua
inglesa através do trabalho com jogos de tabuleiro. Também são
objetivos: promover a integração, a cooperação, o trabalho
colaborativo, a comunicação e a resolução de problemas.
Em encontros semanais, os participantes terão contato com jogos de
tabuleiro modernos, terão axcesso às regras em língua inglesa e tempo
para conhecer e se apropriar do jogo. No decorrer do curso serão
oferecidos jogos cada vez mais complexos.

Público alvo: 7º ao Ensino Médio
Horário: terça-feira, das 14h30 às 16h
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valores: R$195,00 mensais
Início: 30/07/19
Link para inscrição: https://forms.gle/RGXLviwtqJTu2fgw7
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SPOILER #sqn
semestral

O curso tem por objetivo introduzir os alunos no universo narrativo
dos roteiros de séries disponíveis em plataformas digitais (streaming).
O que é um arco dramático? E sobre inciting incident, você já ouviu
falar? Plot, beat, mislead, cliffhanger? Esses e outros termos da
dramaturgia serão apresentados na prática, a partir da identificação e
da análise desses elementos em séries, além do desenvolvimento de
pequenas cenas ou sequências narrativas, com destaque para a
construção de conflitos, climas e pontos de virada.

Público alvo: 9º e Ensino Médio
Horário: segunda-feira, das 16h30 às 18h
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valores: R$290,00 mensais
Início: 02/08/19
Link para inscrição: https://forms.gle/b3C8WxUYHbqt15Zz5
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FOTOGRAFIA
semestral

O curso tem como objetivo promover a reflexão dos alunos sobre o
próprio olhar. A oficina é desenvolvida com atividades práticas de
fotografia, iluminação e composição, bem como experimentações que
visam borrar a fronteira da fotografia com outras linguagens como o
cinema, a literatura e as artes plásticas.
A partir das reflexões e imagens geradas ao longo dos encontros, o
aluno vai produzir um fotolivro tendo como fio condutor a investigação
de si.

Público alvo: Ensino Médio
Horário: quinta-feira, das 14h30 às 15h30
Participantes: 8-10 (min-máx)
Valores: R$290,00 mensais
Início: 15/08/19
Link para inscrição: https://forms.gle/EczEot9zWbkNWWE76
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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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CLUBE DE MATEMÁTICA e FÍSICA
O Clube de Matemática tem como objetivo preparar os alunos para
diversas Olimpíadas de Conhecimento, Matemática e Lógica que
acontecem no país. Através de aulas teóricas, exercícios e atividades, o
curso pretende desenvolver o raciocínio e a criatividade de quem
participa, de forma desafiadora, interessante e divertida. Podemos
olhar a matemática com outros olhos, vendo a beleza escondida nos
números, formas e padrões. As Olimpíadas Científicas no Brasil
crescem a cada ano, com centenas de milhares de participantes e o
Brasil vai muito bem nas Olimpíadas Internacionais, conseguindo
medalhas de ouro todos os anos. O Clube de Matemática pode ser
uma porta de entrada para encarar mais esse desafio.

Público alvo: Ensino Médio
Horário: terça-feira, das 16h30 às 18h00
Participantes: 10-15 (min-máx)
Valores: curso gratuito
Início: 31/07/19
Link para inscrição: https://forms.gle/vRyNN5ZGyEq5hp5AA

11

