Astrofísica
Voltado para alunos de 9º ano e Ensino Médio, o curso de Astrofísica permite o
desenvolvimento da curiosidade e de habilidades como a observação, o
aprimoramento de conceitos físicos, o trabalho em equipe, a percepção e a
capacidade de estabelecer relações. Por meio de atividades práticas, como
construção de instrumentos de observação e medição, estudos ao telescópio,
projeto, construção e lançamento de protótipos de foguetes, e atividades
teóricas, como pesquisas em
softwares, aplicativos e sites de Astronomia e Astrofísica, o curso também
prepara seus participantes para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astrofísica (OBA) e Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBFOG).
Público: 9º ano e Ensino Médio

Astronomia
Voltado para alunos de 7º e 8 º ano, o curso de Astronomia permite o
desenvolvimento da curiosidade e de habilidades como a observação, o
raciocínio, o trabalho em equipe, a percepção e a capacidade de estabelecer
relações. Por meio de atividades práticas, como construção de instrumentos de
observação e medição, estudos ao telescópio, projeto, e aulas teóricas, com
pesquisas em softwares, aplicativos e sites de Astronomia, o curso também
prepara seus participantes para a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).
Público: 7º e 8º ano
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Cerâmica / Artes Manuais
No curso de Cerâmica/Artes Manuais, prevalece a sensibilidade artística e o
planejamento aliado ao estudo da História da Arte. O estudante desenvolve a
imaginação a partir de experiências criativas, significativas e prazerosas.
Utilizando a argila e
conhecendo as técnicas de modelagem, os estudantes vivenciam três
momentos de produção: a experimentação do material; a construção de objetos
e esculturas propostos pelo professor; e a elaboração de um projeto individual
ou coletivo.
A Cerâmica estimula o estudante a descobrir soluções plásticas para seus
desejos e, frente aos diversos desafios, perceber a pertinência dessas soluções,
na estruturação de cada objeto, além de desenvolver e refinar a coordenação
motora, senso estético e crítico, e o trabalho em equipe ao montar exposição.
Público: 3º ao 5º ano

Coral Vozes do Jardim
O curso de Coral tem como objetivo desenvolver no aluno a conscientização
vocal, aprimorando atitudes de escuta, atenção, memória, percepção
melo-rítmica, postura corporal, emissão sonora e afinação. O curso auxiliará o
estudante a desfrutar essa prática prazerosa, consolidando-a como uma
atividade artística respeitosa, que ensina, acima de tudo, a valorizar a si próprio
e ao próximo.
O Coral representa a oportunidade de construção coletiva da música por meio
do corpo.
Público: 2º ao 5º ano
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Dança
O curso de Dança contempla fundamentos da Dança-educação e da Dança
Educativa Moderna, com o objetivo de proporcionar ao estudante um contato
com o seu interior e de se expressar criativamente por meio do movimento
corporal.
Dançar é uma arte e seu aprendizado proporciona benefícios que ajudam a
desenvolver a socialização, o senso de confiança física e mental, a postura, a
disciplina, o ritmo, a coordenação motora , a musicalidade, bem como o
entendimento entre música, ritmo e movimento controlado.
Público: Infantil II ao Ensino Médio

Desenho Artístico
Desenhar nos permite passear com liberdade pela vastidão da imaginação e da
criatividade humana.
O curso oferece a oportunidade de vivenciar o desenho de modo criativo, e
aquisição da linguagem técnica desta sublime de expressão estética. .
Público: 9º ano e Ensino Médio
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Pintura
Quando pintamos, temos a oportunidade de mobilizar o nosso conhecimento
para materializar aquilo que estamos imaginando.
Esse curso tem como objetivo oferecer experiências criativas por meio da
pintura e seus diversos materiais e técnicas, desenvolvendo consciência
espacial, senso estético e crítico, aliados ao estudo de obras dos grandes
mestres das Artes ao longo da história.
Público: 6º ao 9º ano

Teatro*
O curso de Montagem de Teatro Musical será ministrado pela Oficina dos
Menestréis - conceituada companhia teatral fundada pelo cantor e compositor
Oswaldo
Montenegro
e
seu
irmão,
Deto
Montenegro.
O curso é dividido em três módulos, que envolvem o treinamento artístico, a
montagem do espetáculo musical e a apresentação ao público.
Durante as aulas, são desenvolvidas habilidades importantes como
improvisação, consciência corporal e vocal, organização espacial, desinibição,
elocução, entre outras.
Público: 4º ano ao Ensino Médio
Curso terceirizado (pago)
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Piano*
O curso de Piano destina-se a estudantes dos níveis iniciante, intermediário e
avançado que queiram conhecer e se aprofundar no estudo do instrumento. Seu
objetivo é promover a fluência da leitura de partituras e desenvolvimento da
técnica, utilizando repertório para formação clássica por meio da metodologia
lúdica, além de desenvolver também a criatividade e a sensibilidade artística,
treinando a psicomotricidade e o intelecto.
Público: 1º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

Violino*
O curso de Violino destina-se a estudantes iniciantes e intermediários que
queiram conhecer e se aprofundar no estudo do instrumento. O objetivo é
promover a fluência da leitura de partituras e desenvolvimento da técnica, de
forma gradual e prática, conhecendo o violino e suas partes, como cordas,
dedilhados, posição das mãos, arco e afinação.
Público: 2 º ano ao Ensino Médio

Cursos terceirizados (pagos)
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Informações importantes:
•

A

quantidade

de

cursos

é

limitada

por

série,

sendo:

- Infantil II e 1º ano do Ensino Fundamental: 1 opção de Esporte (dança ou
futebol);
- 2º ao 5º ano: 2 opções de Esporte + Natação e 1 opção de Cultura;
- 6º ao 9° ano (turmas da MANHÃ): 2 opções de Esporte, 1 opção de Cultura e
1 opção de Tecnologia;
- 6º ao 8° ano (turmas da TARDE): 1 opção de Esporte* + Natação, 1 opção de
Cultura* e 1 opção de Tecnologia;
*A modalidade de Esporte e Cultura será definida posteriormente com os alunos, devido
à quantidade reduzida de turmas.

- Ensino Médio: 2 opções de Esporte, 1 opção de Cultura ou Tecnologia e 1
opção de língua estrangeira.
•
Todos
os
cursos
estão
sujeitos
à
formação
de
turma.
• Os cursos terceirizados terão seus valores divulgados no ato da inscrição.
•
Alguns
cursos
terão
taxa
de
material.
• Alguns cursos do Acadêmico, Desenvolvimento Pessoal & Liderança e
Tecnologia são organizados em módulos. As inscrições serão realizadas direto
com
a
coordenação,
durante
o
ano
letivo.
• As aulas de Esporte e Cultura iniciarão no dia 30 de janeiro (com exceção da
Natação).
• Para prática de Natação, será obrigatória a entrega do atestado médico
dermatológico.

Voltar
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Inscrições:
As inscrições para os cursos de Esporte, Cultura e Tecnologia acontecerão no
período de 21 a 28 de janeiro. As inscrições para vagas remanescentes serão
realizadas no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro.
Para os alunos da Escola Ampliada - Ensino Fundamental (período integral), as
inscrições também deverão ser realizadas pelo site, no campo específico para
estas turmas.
Para fazer a inscrição é necessário o uso do login e senha do sistema Sophia.
Caso a família não os tenha, favor entrar em contato com o Departamento de
Tecnologia (tecnologia@liceujardim.com.br).
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