
 

 

São Leopoldo, 26 de fevereiro de 2020. 

Estimadas Mães, estimados Pais! 

De acordo com o que está no Manual de Pais e Alunos, a escola oferece atividades diversificadas para oportunizar 
uma formação integral de seus alunos. Essas atividades diversificadas estão distribuídas em dois grupos: 

1. As atividades facultativas que acontecem em forma de escolinha são pagas pelos pais. 

2. As atividades denominadas oficinas não têm nenhum ônus para os pais.  

Nessa carta, queremos informar a respeito do funcionamento das Oficinas 2020.  

As inscrições para as Oficinas/2020 est arão abe rtas do dia 29/02 (13h) ao di a 02/03 (2 4h) on-l ine ,  
no ender eço que será  en viado pos terior mente .  Os professores farão a apresentação e divulgação de todas 
as oficinas aos alunos entre os dias 26 e 28 de fevereiro. Como o número de vagas por oficina é limitado, serão 
selecionados os primeiros alunos inscritos, os demais irão para uma lista de espera. A lista dos selecionados será 
divulgada no dia 06/03, às 12h, sendo que o início oficial das oficinas ocorrerá no dia 09/03. É importante salientar 
algumas combinações para que as oficinas possam ocorrer de forma tranquila. 

1. Combinações: 

1.1. As oficinas terão funcionamento semestral, ou seja, o início, no primeiro semestre, será em março e o 
término, em julho. No segundo semestre, o início será em agosto e o término, em dezembro. 

1.2. Cada oficina terá um número mínimo e um número máximo de participantes (ver listagem de oficinas). O 
preenchimento das vagas será por ordem de inscrição. Estando preenchidas as vagas disponíveis, haverá 
lista de espera. 

1.3. Para algumas oficinas serão selecionados, a partir da inscrição realizada, os alunos que já estão no programa 
da oficina e que representarão a escola em eventos externos. 

1.4. Recomenda-se que cada aluno curse, no máximo, duas oficinas. 

1.5. Sobre as oficinas escolhidas não recairá nenhum ônus financeiro. 

1.6. Uma vez escolhida a oficina, o aluno se responsabiliza a realizá-la até o final (final do semestre).  

1.7. Caso o aluno queira encerrar sua participação na oficina ao final do primeiro semestre, deve comunicá-lo para 
o professor responsável para que esse possa oficializar seu desligamento. 

1.8. Em caso de um número maior de inscritos que vagas oferecidas, haverá lista de espera para os últimos 
inscritos. 

1.9. O aluno ficará sob responsabilidade do professor oficineiro somente durante o horário da oficina. Pedimos 
que os alunos venham à escola somente nesse horário. 

1.10. Os alunos do Bilíngue (B) terão prioridade na inscrição nos horários disponibilizados para esse grupo.  

1.11. Alunos que já tinham participado das oficinas de Coral, Atletismo e Robótica terão prioridade na inscrição 
para essas oficinas. 

2. Descrição das oficinas: 

2.1. Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano): 

2.1.1. Atletismo: A Oficina de Atletismo (3º, 4º e 5º anos) procura dar ênfase à parte técnica das provas dessa 
modalidade através de brincadeiras e atividades lúdicas. Possibilitamos ao aluno desenvolver as capacidades 
físicas de coordenação, força, agilidade, flexibilidade, resistência através de atividades diversificadas. A partir 
do 6º ano, o Atletismo não se caracteriza mais como “Oficina” e, sim, Treinamento, tendo em vista que a 
Equipe participa ao longo do ano de diversas competições Regionais, Escolares e Estaduais. Nessa etapa, os 
treinos acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, e o horário deve ser combinado com os professores 
responsáveis (Caroline Bergonsi e Thiago Dresch), não necessitando de inscrição através dessa ficha. 

2.1.2. Coral Infantil Sol, Lá, Sinodal: A voz se aperfeiçoa, o gosto musical se modifica, mas o objetivo de um coro é, 
principalmente, reunir os colegas e amigos para fazer algo de que se gosta: CANTAR. Além disso, continua 



promovendo a saúde e a educação vocal, a autoestima, a desinibição e a socialização. 

2.1.3. Grupo Vocal e Instrumental De Canto em Canto: O Grupo escolhe grande parte do repertório e, com bom 
humor, cria performances no palco. Estudos mostram que cantar e tocar estimulam o cérebro e aumentam a 
sua capacidade de memorização, alterando inclusive, a potência cerebral. Cantar e tocar em grupo, melhorar 
a organização, gestão de tempo, ensina a ser perseverante e tolerante. Aumenta o senso de 
responsabilidade, a autoestima e desinibição no palco. Coisa boa, né? Vamos unir o útil ao agradável!! 

2.1.4. Xadrez: O Clube de Xadrez tem por finalidade despertar nos alunos o gosto pelo jogo, além de proporcionar 
melhora de raciocínio, concentração e atenção. São objetivos da oficina: introdução ao jogo e ao vocabulário, 
uso de notação e relógio, estudo de aberturas e finais, participação em torneios. 

As seguintes oficinas ocorrerão em 2020: 

3. Horários em que ocorrem as oficinas e professores: 

3.1. Anos Iniciais: 
 

Oficina Professor(a) Dia da 
semana Horário Local Nº mín./máx. 

de alunos 

Atletismo 
3º e 4º anos 
(horário facilitado para 
alunos do Bilíngue) 

Profa. Caroline 4ª feira 9h05 – 9h55min (B) Ginasinho 20 

Atletismo 
3º e 4º anos Profa. Caroline 3ª feira 10h10min – 11h Ginasinho 20 

Atletismo  
3º e 4º anos 
(Bilíngue e não-Bilíngue) 

Profa. Caroline 5ª feira 15h20min – 16h10min Ginasinho 20 

Atletismo 
5º ano 
(prioridade para alunos 
que já faziam) 

Profa. Caroline  2ª e 5ª feira 16h10min – 17h Ginasinho 20 por horário 

Clube de Xadrez Prof. Marcelo 3ª feira 

9h10min – 10h (B) 
11h – 11h50min 
15h20min – 16h10min 
(B) 
17h10min – 18h 

Sala 
Multiuso AI 26 

Coral Infantil Sol, Lá, 
Sinodal Prof. Roger 2ª feira 

8h55min – 9h45min (B) 
10h10min – 11h 
14h15min – 15h05min 
15h05min – 15h55min 
(B) 

Sala de 
Música 

15 por grupo 
60 no total 

Grupo Vocal e 
Instrumental  Infanto-
Juvenil  De Canto em 
Canto (5o – 9o ano) 

Profª. Claci 3a feira 16h15min – 17h15 Sala de 
Música 10/15 

 
Cordialmente, 

   
Prof. Ivan Renner Prof. Gerson Engster Profa. Merlinde Piening Kohl 

Diretor Geral Coord. de Ensino Coord. Pedagógica 
 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para as oficinas acontecerão on-line, dia 29/02 (13h) – 02.03 (24h) 

Listas a partir de 06/03, 12h – Murais da escola 
Início oficinas: 09/03 

Link de inscrições – Anos Iniciais:  
 


