
                                                                           
                                                                                                                              

 

 

HORÁRIO ACADÊMICO OPTATIVO 2018 

Fundamental I – Year 1 e Year 2 

 

PROPOSTA: as atividades que compõem a grade do HORÁRIO ACADÊMICO OPTATIVO são 

uma ampliação do currículo regular. A proposta pedagógica tem como intuito oferecer aos 

nossos alunos, ao longo da escolaridade, a oportunidade de aproximarem-se de áreas de 

conhecimento que venham desenvolver novas habilidades. As aulas cursadas serão incluídas 

no histórico escolar do aluno.  

PÚBLICO ALVO: alunos matriculados nos cursos do Ensino Fundamental I. 

INÍCIO DAS AULAS: 05 de fevereiro, tendo em vista a adaptação dos alunos às mudanças no 

espaço físico e nova rotina. 

GRADE E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

HORÁRIO CURRICULAR REGULAR 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h30 – 13h10 
Programa Língua Portuguesa: Português, História, Geografia, Artes, Ed. Física 

Programa Língua Inglesa: Inglês, Matemática, Ciências e Música 

 
 

HORÁRIO ACADÊMICO OPTATIVO 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
13h10 – 14h10 

 
Almoço e Higienização 

 
14h10 – 15h10 

 

Literatura 

Dramática 

Descobrindo 

a Ciência 
Música Robótica Artes 

 
 

PERÍODO AMPLIADO – CASINHA PEQUENINA 

15h10 – 16h Lanche e atividades diversas monitoradas 

16h – 17h Propostas do Período Ampliado da Casinha Pequenina 

 



                                                                           
                                                                                                                              

 

 

 

LITERATURA DRAMÁTICA 

 

Por meio da produção literária em língua portuguesa e em língua inglesa oportunizaremos aos 

alunos a ampliação de conhecimentos sobre gêneros, cultura e autores que usam essas 

línguas em diferentes partes do mundo. A dramatização será uma ferramenta lúdica para 

aproximá-los de algumas narrativas específicas. 

 

 

DESCOBRINDO A CIÊNCIA 

 

Aprender ciências é também aprender uma forma de pensar, de organizar o raciocínio, de 

estabelecer planos de verificação. Por meio de oficinas “mãos na massa”, que visam a 

investigação de temas específicos, desejamos envolver os alunos de forma prática na 

metodologia científica.  

 

Material e suporte: Experimenta – educação em Ciências – Editora Pearson. 

 

 

MÚSICA 

Por meio de atividades coletivas de canto, percussão corporal e exploração livre e dirigida 

de diferentes instrumentos, ofertaremos aos alunos do Fundamental I, ferramentas da 

linguagem sonoro-musical para ampliar seu repertório de expressão criativa. 

 

 

ROBÓTICA 

Baseado em projetos que tratam de problemas reais, com grau de complexidade ajustado à 

necessidade e ao nível cognitivo do aprendiz e, acima de tudo, que tenham relevância 

reconhecida pelos próprios alunos, promoveremos momentos de aprendizagem e 

desenvolvimento da habilidade de auto aquisição de novos conhecimentos. 

 

Material e suporte: Robota Educacional – Aprender brincando com tecnologia. 

 

 

ARTES  

A atividade pretende criar campo de exploração de uma variedade de técnicas, materiais 

e suportes de pintura, estruturando-se em diferentes abordagens da construção da imagem 

por meio da tinta. Buscamos inserir os estudantes no universo da PINTURA a partir da 

exploração de diferentes tintas como aquarela, tinta acrílica, tinta à óleo, têmpera e de 

pintura abstrata e figurativa.  

 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                                                                              

 

 

 

 

INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A matrícula no Horário Acadêmico Optativo (HAO) é integral, correspondendo a 

participação nas 5 propostas, 1 ao dia, e deverá ser feita na tesouraria da Barão de 

Cotegipe, 251. 

 O grupo do HAO será composto, em 2018, por alunos dos grupos Year 1 e Year 2 juntos. 

 Para as aulas de Robótica e Descobrindo a Ciência do HAO cobraremos uma taxa de 

R$ 80,00 nos meses de aulas, paga via boleto bancário. Os valores serão repassados às 

empresas fornecedoras dos materiais de utilização individual. 

 Os alunos matriculados nas atividades do período da tarde devem manter na mochila 

uma “nécessaire” com pasta e escova de dentes para uso diário. A responsabilidade 

pela reposição dos itens, bem como higienização da “nécessaire” é da família.  

 O Período Ampliado é iniciado logo após o Horário Acadêmico Optativo.  

 As atividades do Período Ampliado serão promovidos pela Coordenação da Casinha 

Pequenina. As informações podem ser obtidas com a coordenadora Rosinha: 

rosacristina@casinhapequenina.com.br. 

 Os lanches e almoço são servido pela escola e o plano mensal deve ser adquirido na 

tesouraria. Os valores serão apresentados na próxima semana. 
 

ANUIDADE PARCELADA Formas de Pagamento 

Curso Horário Anuidade Matrícula 
Anuidade 

(-) 
Matrícula 

12 parcelas 
2 ou + filhos 

10% desc 

1º dia útil                      
2% desc 

5º dia útil 
1º dia útil          
2% desc 

5º dia útil 
 

YEAR 1 | YEAR 2 - Regular 
Manhã 

7h30 / 13h10 
38.752 1.900 36.852 3.010 3.071 2.709 2.764 

YEAR 1 | YEAR 2 - Optativo 
Manhã 

7h30 / 15h10 
45.796 1.900 43.896 3.585 3.658 3.226 3.292 

 Material do Programa Maple Bear Internacional – R$ 1.928,23 

 

 
 

PERÍODO AMPLIADO 

FUNDAMENTAL Horário 
Dias da 
Semana 

Reserva de Vaga 
11 parcelas 

fev / dez 
Anuidade 

YEAR 1 | YEAR 2 15h10 / 17h 

5 dias 210 525 5.985 

4 dias 170 420 4.790 

3 dias 130 315 3.595 

2 dias 100 209 2.399 

 


