
 

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

OFICINAS – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULAS: 

 DE 27 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO 

 



DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

ALEMÃO  
 

Profª Lourdes Sufredini 
Profª Luciane Probst 
 

Unidade de Ensino I – Prédio João 
Paulo II 
Unidade de Ensino II – Sala 314 
 

Desenvolver, no aluno, as quatro 
habilidades – compreensão auditiva, 
expressão oral, compreensão leitora, 
expressão escrita. O método utilizado segue 
uma abordagem comunicativa, em que a 
língua alemã é apresentada e praticada da 
mesma maneira que é usada na vida diária. 
Aulas dinâmicas, dando ênfase ao 
aprofundamento da conversação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I: 
01 hora/aula de 48 minutos, 2x por 
semana. 
 
Ensino Fundamental II: 01 aula por semana, 
com duração de 01h36min. 
 
 
 

 

 
 
De 10 de março a 28 de novembro 
 
UNIDADE DE ENSINO I – Profª Luciane Probst 
Segunda-feira e quarta-feira  
ou 
Terça-feira e quinta-feira  
 (2x por semana) 
 
Educação Infantil (alunos da Educação Infantil 
I, II e III) 
10h às 10h48min 
14h às 14h48min 
 
Ensino Fundamental I (alunos de 1º, 2º, 3º, 4º 
e 5º anos) 
11 às 11h48min 
15h às 15h48min      
 
UNIDADE DE ENSINO II – Profª Lourdes 
Sufredini 
 
NívelI (alunos de 6º, 7º e 8º anos) 
Segunda-feira 
16h16min às 17h52min  
ou 
Quarta-feira: 
10h16min às 11h52min 
 
Nível II (alunos que já frequentam – 5º a 7º 
anos) 
Quinta-feira 
16h16min às 17h52min 
 
Nível III (alunos que já frequentam – 7º a 9º 
anos) 
Quinta-feira 
14h18min às 15h54min 
 
 
OBS:  
Nível I – alunos que nunca tiveram aulas de 
Alemão. 
Nível II – alunos que já frequentaram as 
oficinas de Alemão. 
Nível III – alunos avançados nas oficinas. 
 

 

 
 
Alunos da Educação Infantil e alunos 
do Ensino Fundamental I e II 
(1º a 9º anos) 
 
Mínimo de 10 alunos para abrir turma 
e máximo 15 alunos – Unidade de 
Ensino II 
 
Mínimo de 07 alunos para abrir turma 
e máximo 12 alunos – Unidade de 
Ensino I 
 
 
 

 
 

 
 
 

09 parcelas de 
R$ 100,00 
 
 O Livro estará 

disponível na 
Biblioteca do 
CC. 



 

 

 

DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

ESTUDO MONITORADO 
DO 1º AO 5º ANO 
 

Profª Kátia Hipólito 
Profª Cristina Matos 
 

Unidade de Ensino I – Prédio João 
Paulo II 
 

A oficina de estudo monitorado visa a 
aprimorar o tempo de estudo diário, 
permitindo que o aluno seja acompanhado 
por um profissional que lhe dará o suporte e 
as orientações necessárias para a sua 
execução. O desenvolvimento de pesquisas 
escolares e a preparação para as revisões 
também é um dos objetivos do trabalho. 

A oficina se destina aos alunos do 1º ao 5º 
ano e tem por objetivo desenvolver bons 
hábitos de estudo e orientar para a 
execução de tarefas escolares diárias. 

 
  
 

 
 

Ensino Fundamental I: 01 hora/aula de 48 
minutos, 2x por semana. 

 
 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro 
 
Segunda-feira e quarta-feira  
ou 
Terça-feira e quinta-feira  
  
 
10h às 10h48min (alunos de 1º, 
2º e 3º anos) 
 
11h às 11h48min (alunos de 4º e 
5º anos) 
 
13h30min às 14h18min  
(alunos de 1º, 2º e 3º anos) 
 
14h30min às 15h18min 
(alunos de 4º e 5º anos) 
 

 

 
 
 
Alunos do Ensino Fundamental I (1º a 
5º anos) 
 
Mínimo de 10 alunos por turma 
Máximo de 15 alunos por turma 

 
 

 
 
 

09 parcelas de 
R$ 130,00 
 
 



 

DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

GRUPO DE APOIO AO 
ESTUDO – ENSINO 
FUNDAMENTAL II  
 

Profª Karla Beatriz Zippel 
 

Unidade de Ensino II – Sala 327 
 

O Grupo de Apoio ao Estudo busca 

aprimorar o tempo de estudo diário, 

permitindo que o aluno seja acompanhado 

por um profissional que lhe dará o suporte e 

as orientações necessárias para a sua 

execução. O desenvolvimento de pesquisas 

escolares e a preparação para as revisões 

também são objetivos do trabalho. 

A oficina será dirigida a estudantes do 

Ensino Fundamental II e tem por objetivo 

desenvolver os bons hábitos de estudo e a 

orientação para a execução de tarefas 

escolares diárias. 

 
 
 
 

Ensino Fundamental II: 01 hora/aula de 48 
minutos, 2x por semana. 

 

 
 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro  
 
 
Segunda-feira e quarta-feira 
ou 
Terça-feira e quinta-feira  
 
14h30min às 15h18min  
(alunos do 6º a 9º anos) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alunos do Ensino Fundamental II  
(6º a 9º anos) 
 
Mínimo de 10 alunos por turma 
Máximo de 20 alunos por turma 
 

 

 
 
 

 
09 parcelas de 
R$ 130,00 
 

 



 

DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

OFICINA DE 
MARCENARIA 
 
Profª Ester Tomio 
 
Unidade de Ensino II – Sala 404 
 
A marcenaria é uma atividade ocupacional, 
trabalha habilidades manuais, cria 
possibilidades de desenvolvimento de 
pensamento lógico, coordenação motora e 
visiomotora, agilidade, controle de força, 
destreza, raciocínios lógicos, cálculos 
matemáticos de proporção e dimensão para 
o corte de peças, criatividade, liberdade 
para criar e inventar. As crianças podem 
construir manualmente seus próprios 
brinquedos e jogos. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
01 aula por semana, com duração de 
48min. 

 

 
 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro  
 
 
Segunda-feira: 
8h30min às 09h18min 
(alunos do Ensino Fundamental II 
– 6º as 8º anos) 
 
16h30min às 17h18min 
(alunos do Ensino Médio) 
 
19h às 19h48min 
(alunos do Ensino Médio) 
 
Quinta-feira: 
19h às 19h48min 
(alunos de 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio) 
 
 
Sexta-feira: 
10h16min às 11h04min 
(alunos de 6º a 8º anos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio) 
 
14h18min às 15h06min 
(alunos do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio)  
 
 
 

 

 
 
 
Alunos do Ensino Fundamental II  
(6º a 9º anos) e Ensino Médio 
 
 
Mínimo de 10 alunos 
Máximo de 15 alunos 
 

 
 
 
 
09 parcelas de 
R$ 130,00  
 
Kit de materiais – R$50,00 
 
OBS: Os kits deverão ser 
adquiridos após o término de 
cada atividade. 
 



 

DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

OFICINA BAÚ DE 
CIÊNCIAS 
 

Prof. Thiago Farias 
 

Unidade de Ensino II – Sala 404 

 
Proporcionar atividades de aprendizagem e 
formação, através de dinâmicas, 
experiências e atividades que fomentem a 
curiosidade das crianças e dos adolescentes 
em uma perspectiva científica. Gerar, nas 
oficinas, desafios cognitivos e lúdicos, para 
que possam ser trabalhados e resolvidos em 
equipe. 
 
 
 
 
 
 
01 aula por semana, com duração de 
1h36min. 
 
 
 

 

 
 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro  
 
Terça-feira: 
 
8h18min às 9h54min 
(alunos do Fundamental I – 
2º e 3º anos) 
 
10h às 11h36min 
(alunos do Fundamental I – 
4º e 5º anos) 
 
14h às 15h36min 
(alunos do Fundamental I – 
2º e 3º anos) 
 
16h às 17h36min 
(alunos do Fundamental I –
4º e 5º anos) 
 
Quarta-feira: 
 
8h18min às 9h54min 
(alunos do Fundamental I –
2º e 3º anos) 
 
10h às 11h36min 
(alunos do Fundamental I – 
4º e 5º anos) 
 
14h às 15h36min 
(alunos do Fundamental I –
2º e 3º anos) 
 
16h às 17h36min 
(alunos do Fundamental I –
4º e 5º anos) 
 
18h às 19h36min – 
(Ensino Médio – 1ª a 3ª 
séries – matutino) 
 
19h40min às 21h16min 
(Ensino Médio – 1ª a 3ª 
séries – vespertino) 
 
Quinta-feira: 
 
10h às 11h36min 
(alunos do Fundamental II – 
6º e 8º anos) 
 
14h às 15h36min 
(alunos do Fundamental II –
6º e 9º anos) 
 
 
 
 

 

 
 
 
Alunos do Ensino Fundamental I 
e II e Ensino Médio 
 
Mínimo de 10 alunos 
Máximo de 15 alunos 
 

 
 
 
 

09 parcelas de 
R$ 130,00  
 
Material R$ 40,00 

 



 

DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

OFICINA ROBÓTICA 
 
Prof. Bruno e 
Profª Maria Helena 
 

Unidade de Ensino II – Laboratório de 
Física 
 
Promover o desenvolvimento integral do 
aluno (cognitivo e psicossocial), por meio da 
utilização da tecnologia como ferramenta 
de ensino e aprendizagem. As oficinas visam 
a desenvolver, nos alunos, a pró-atividade 
na solução de problemas e tomada de 
decisões no mundo atual. Os participantes 
se envolvem em atividades dinâmicas que 
fazem parte de um programa no qual, 
utilizando a experiência própria, eles 
passam a ser os protagonistas de sua 
aprendizagem. A abordagem dos programas 
é baseada em situações-problema por meio 
das quais eles aprenderão a trabalhar em 
equipe, a fim de encontrar soluções criativas 
e ideias novas para os desafios propostos. 
Esse cenário desafiador disponibilizará 
ferramentas e uma importante base para a 
aquisição de várias competências, 
habilidades e qualidades pessoais, para 
viver nesse novo mundo. O formato 
inovador das atividades das oficinas de 
robótica criam condições para que o 
aprendizado seja mais envolvente, criativo e 
motivador, ocorrendo em um ambiente que 
favoreça a cooperação e estimule a 
iniciativa e a flexibilidade na resolução das 
situações-problema apresentadas. 

 
 
 
 
 
 
01 aula por semana, com duração de 
1h36min. 
 

 

 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro  
 
Segunda-feira 
13h30min às 15h06min 
(alunos do Ensino Fundamental I 
– 3º, 4º e 5º anos) 
Grupo – Genius  
 
17h10 às 18h46min 
(alunos do Ensino Fundamental I 
– 3º, 4º e 5º anos) 
Grupo – Genius  
 
Terça-feira: 
10h16min às 11h52min 
(alunos do Ensino Fundamental II 
– 6º, 7º e 8º anos) 
Grupo – Líder  
 
19h às 20h36min 
(alunos do Ensino Médio) 
Grupo – Avançado 
 
Quarta-feira: 
13h30 às 15h06min 
(alunos do Ensino Fundamental II 
– 6º, 7º e 8º Anos) 
Grupo – Líder  
 
Quinta-feira: 
13h30 às 15h06min 
(alunos do Ensino Fundamental II 
– 6º, 7º e 8º anos) 
Grupo – Líder  
 
Sexta-feira 
10h16min às 11h52min 
(alunos do Ensino Fundamental I 
– 3º, 4º e 5º anos) 
Grupo – Genius  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Alunos do Ensino Fundamental 
I e II e Ensino Médio 
 
Mínimo de 10 alunos 
Máximo de 15 alunos 
 
 
 
 
 

 
 
 
08 parcelas de 
R$ 130,00 
 
Material:  
02 parcelas de 
R$170,00  
(março e agosto) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

OFICINA DE ARTE E 
TECNOLOGIA 
 

Profª Yáskara Beiler Dalla Rosa 
 

Unidade de Ensino II – Sala 324 

 

Conhecer as possibilidades que as novas 
tecnologias oferecem para o fazer 
artístico. 
- Apresentar, para os alunos, as 
ferramentas do dia a dia que podem ser 
utilizadas para o fazer artístico; 
- Despertar, nos alunos, o interesse pela 
arte por meio das novas tecnologias; 
- Realizar trabalhos artísticos com as 
ferramentas apresentadas;  
- Apresentar suportes em que os 
trabalhos desenvolvidos podem ser 
impressos; 
- Realizar exposições no Colégio 
Catarinense com os trabalhos 
desenvolvidos. 

 
 
01 aula por semana, com duração de 
2h24min. 

 

 

 

 
 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro  
 
Terça-feira: 
14h às 16h24min  
(alunos do Fundamental II 
– 6º a 9º anos e Ensino 
Médio) 

 

 
 
 
Alunos do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 
 
Mínimo de 10 alunos 
Máximo de 20 alunos 
 
 
 
 

 
 
 
 

09 parcelas de 
R$ 130,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

OFICINA DE PINTURA  
 
Profª Yáskara Beiler Dalla Rosa 
 

Unidade de Ensino II – Sala 324 

 

- Desenvolver o gosto pela prática 
artística e pelo fazer artístico por meio de 
diferentes técnicas e suportes de pintura. 
- Despertar, nos alunos, o interesse pelas 
diversas possibilidades de pintura; 
- Apresentar os diferentes materiais que 
podem ser utilizados no processo 
artístico; 
- Possibilitar, ao aluno, por meio da 
pintura, a compreensão da experiência 
estética; 
- Desenvolver exposições com os 
trabalhos realizados na oficina de pintura. 
 

 

01 aula por semana, com duração de 
2h24min. 

 

 

 

 
 
De 10 de março a 28 de 
novembro  
 
Segunda-Feira: 
14h às 16h24min  
(alunos do Fundamental II 
– 6º a 9º anos – e Ensino 
Médio) 
 

 

 
 
Alunos do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 
 
Mínimo de 10 alunos 
Máximo de 20 alunos 
 
 
 
 

 
 
 

09 parcelas de 
R$ 130,00  
 
O material deverá ser 
adquirido pelo aluno no 
início da oficina. 



 

DISCIPLINA HORÁRIO PÚBLICO VALOR 

CURSO DE ORATÓRIA 
 

Segno Consultoria 

 
Unidade de Ensino II – Sala 328 

 
A oficina traz conhecimentos e técnicas 
práticas para o participante, tornando-o 
apto a falar com qualquer público. Os 
principais benefícios do curso são: 
- Perda do medo e da vergonha de falar 
em público; 
- Domínio da linguagem corporal; 
- Melhora da postura e da conduta em 
entrevistas, reuniões, debates e 
apresentações; 
- Conquista de melhores resultados com 
uma comunicação efetiva; 
- Obtenção de autoconfiança e 
autoestima na vida pessoal e profissional 
 
 
01 aula por semana, com duração de 
1h36min. 

 
 
 

 
 
Início: 10 de março 
(31 encontros) 
Carga Horária: 48 horas 
 
Quartas-feiras: 
14h18min às 15h54min 
Turma I 
 
16h18min às 17h54min 
Turma II 
 
19h às 20h36min 
Turma III 

 
 

 
 
Alunos do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 
 
Mínimo de 10 alunos 
Máximo de 20 alunos 

 
 
 
 

 
 
R$ 480,00 
(ou 8x de R$60,00)  


