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                                      APROFUNDAMENTOS 2019 

                                ENSINOS FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

 
 

 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades individuais de cada aluno, desde 2006, o 

Colégio Jean Piaget oferece diferentes cursos de aprofundamento.  Por meio de atividades lúdicas, a proposta do 

curso é proporcionar aos alunos a possibilidade de ampliar o conhecimento em suas áreas de interesse. Afinal, a 

escola é o local mais adequado para desenvolver e trabalhar, ainda mais, as habilidades e potencializar talentos. 

Junto a uma equipe de profissionais especializados, os alunos vivenciam atividades que estimulam o gosto 

pelo conhecimento e pela descoberta. Confira os cursos abaixo listados, organizados por áreas de competências, e 

incentive seu filho a participar! Os cursos não têm custo adicional e as vagas são limitadas. 

 

Lógica, Ciência e Tecnologia  
Objetivos: 

• Desenvolver a compreensão das ciências naturais e tecnológicas como ferramentas para o conhecimento e 

“domínio” da natureza. 

• Compreender maneiras e métodos investigativos empregados pelas ciências naturais e construir modelos e 

generalizações. 

• Abordar, compreender e pensar o mundo de forma organizada e racional. 

   Cursos oferecidos: 

Nome do curso Objetivo Específico Faixa Etária Horário 

Robótica 

(Prof. Kauê Silveira) 

Vivenciar conceitos básicos de mecânica, cinemática, 

automação, hidráulica, informática e inteligência 

artificial envolvidos no funcionamento de um robô. 

6ºD 
5ª feira - 10h às 11h 

(Sala Maker - EM) 

 
6º ao 9º 

4ª feira - 14h30 às 15h30 

(Sala Maker - EM) 

 Olimpíada de 

Robótica 

(Prof. Kauê Silveira) 

Aplicar os conceitos de robótica em situações 

desafiadoras e que demandam intenso trabalho em 

equipe. 

6º ao EM 
3ª feira - 15h40 às 17h40  

(Sala Maker - EM) 

Projeto Raízes 
 (Prof. Angelita 

Almeida e Orlando 

Couto) 

Vivenciar um modelo de escola “verde” assumindo a 

responsabilidade sobre a influência de sua presença 

no planeta, por meio de ações como: separação dos 

resíduos, aproveitamento de resíduos orgânicos, 

produção de mudas de espécies florestais, cultivo de 

horta orgânica, aproveitamento de água da chuva e 

do ar condicionado entre outras atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de atitudes 

sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ºD 3ª feira - 11h30 às 12h30 

6º ao 9º 
3ª feira - 13h30 às 14h30 

 

Criação de jogos 

Digitais 

(Prof. Kauê Silveira) 

Desenvolver conhecimentos relacionados às áreas 

utilizadas para a criação de jogos e suas diversas 

necessidades. 

6º D 

 iniciante 

3ª feira - 10h às 11h 

(Sala Maker - EM) 

6º ao EM 

iniciante 

5ª feira - 13h30 às 14h30 

(Sala Maker - EM) 

6º ao EM 

iniciante 

6ª feira - 13h30 às 14h30 

(Sala Maker - EM) 

7º ao EM 

intermediário 
(para quem está no 

2º ano do 

aprofundamento) 

4ª feira - 13h30 às 14h30 

(Sala Maker - EM) 

7º ao EM 

avançado 
(Jogos em 3D- para 

quem está no 3º ano 

do aprofundamento) 

 

3ª feira - 14h40 às 15h40 

(Sala Maker - EM) 
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Maker 

(Prof. Prof. Kauê  

Silveira) 

Idealizar, planejar, construir e desenvolver projetos 

de engenharia ou eletrônica nas diversas áreas do 

conhecimento, com muitas ferramentas e em um 

ambiente adequado ao estudo e à criação. 

8º e 9º 
5ª feira - 14h30 às 16h 

(Sala Maker - EM) 

 
EM 

5ª feira - 16h às 17h30 

 (Sala Maker - EM) 

Watson 

(Prof. Lorraine Santana) 

Criar um chatbox e implementá-lo em rede social 

utilizando a inteligência artificial Watson da IBM. 
8º ao EM 

6ª feira - 14h40 às 15h40 

(Sala Maker - EM) 

 

Artes e Expressão Artística 
Objetivos: 

 Promover o autoconhecimento e a formação pessoal. 

 Desenvolver a capacidade de apreciação da beleza. 

 Explorar e cultivar os próprios sentimentos e emoções. 

 Desenvolver o autocontrole. 

    Cursos oferecidos: 

 

 

Nome do curso Objetivo Específico Faixa Etária Horários 

Atelier de Artes 
(Prof. Eliane            

Freitas) 

 

Investigar as linguagens artísticas e suas 

possibilidades de criações individuais e coletivas. 

Utilizando a Historia da Arte, música e literatura 

como referência, ponto de partida ou 

contextualização. 

Material obrigatório: 1 bloco de cansom A4, 1 caixa de 

carvão,tinta guache, pincel, lápis de cor aquarelável e lápis 

2B, 4B e 6B. 

 

6º D 

 

 

3ª feira - 10h às 11h 

(Lab. de Artes- EFII) 

 

6º ao 9º 
3ª feira - 14h às 15h 

(Lab. de Matemática - EFII) 

Descobrindo a 

cozinha com a Chef 

(Prof. Kelly 

Piasentin) 

Descobrir a arte da culinária por meio de receitas 

práticas e adequadas ao dia a dia, além de preparar 

pratos elaborados. 

 

Material obrigatório: avental, toque (chapéu de 

mestre-cuca) ou touca. 

6º D 
3ª feira - 11h às 12h30 

(Lab. de Culinária - EFII) 

6º ao EM 
3ª feira - 13h30 às 15h 

(Lab. de Culinária - EFII) 

6º ao EM 
3ª feira - 15h às 16h30 

(Lab. de Culinária - EFII) 

Violão 

(Prof. Caio) 

Conhecer diferentes ritmos e músicas, por meio do 

violão. O curso será dividido em ciclos, sendo 

iniciante e intermediário, conforme o tempo de 

estudo do aluno na modalidade. 

Material obrigatório: pasta preta com plásticos e 

folhas de sulfite e lápis. 

 (*) Para as turmas de nível avançado e camerata 

haverá processo de seleção. 

Intermediário 
3ª feira - 16h30 às 17h30 

(Estúdio - EM) 

Violão 

(Prof. Fabiana 

Gonçalves) 

Conhecer diferentes ritmos e músicas, por meio do 

violão. O curso será dividido em ciclos, sendo 

iniciante e intermediário, conforme o tempo de 

estudo do aluno na modalidade. 

Material obrigatório: pasta preta com plásticos e 

folhas de sulfite e lápis. 

(*) Para as turmas de nível avançado e camerata 

haverá processo de seleção. 

Iniciante 
6ª feira - 10h30 às 11h30 

(Estúdio - EM) 

Intermediário 
6ª feira - 11h30 às 12h30 

(Estúdio - EM) 

Intermediário 
6ª feira - 14h30 às 15h30 

(Estúdio - EM) 

Intermediário  
6ª feira - 15h30 às 16h30 

(Estúdio - EM) 

Iniciante 
6ª feira - 16h30 às 17h30 

(Estúdio - EM) 

Avançado (*) 
6ª feira - 17h30 às 18h30 

(Estúdio - EM) 

Camerata (*) 
6ª feira - 18h30 às 19h30 

(Estúdio - EM) 
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Consciência Corporal e Movimento 

 

Objetivos: 

 Aperfeiçoar as habilidades sensório-motoras. 

 Aprimorar o conhecimento de modalidades esportivas. 

 Cursos oferecidos: 

Nome do curso Objetivo Específico Faixa Etária Horários 

Tênis de mesa 

(Prof. Renan Leite) 

Conhecer e praticar essa modalidade esportiva, suas 

regras e técnicas de jogo. Por meio da prática, os 

alunos perceberão que há a necessidade de formular 

ações e estratégias para ter uma partida bem 

sucedida. 

Material obrigatório:  

tênis, meia e raquete emborrachada 

6º D 
5ª feira - 10h30 às 11h30 

(Pátio Ministro) 

6º ao 9º 
4ª feira - 16h20 às 17h20 

(Pátio Ministro) 

6º ao 9º 
5ª feira - 17h às 18h 

(Pátio Ministro) 

Handebol 

(Prof. Renan Leite e 

Rodney Rodrigues) 

 

Conhecer e praticar essa modalidade esportiva, suas 

regras e técnicas de jogo. 

 

6º misto 
6ª feira - 10h30 às 11h30 

(Quadra Aberta) 

6º e 7º   

Feminino 

2ª feira - 16h45 às 17h45 

(Quadra EM) 

6º e 7º 

masculino 

6ª feira - 17h10 às 18h10 

(Quadra Aberta) 

8º ao EM 

Feminino 

5ª feira - 16h50 às 17h50 

(Quadra Aberta) 

8º ao EM 

Masculino 

5ª feira - 17h50 às 18h50 

(Quadra Coberta) 

Dança de Rua 

(Prof. Hebert Taylor) 

 

Conhecer, praticar e compreender que a dança de 

rua é aprendizado cultural, social, aprimoramento 

físico e motor. Elaborar coreografias a partir de 

movimentos característicos da modalidade. 

 

 

6º D 

2ª feira - 11h às 12h 

(Sala de dança) 

6º e 7º 
3ª feira - 14h às 15h 

(Sala de dança) 

8º ao EM 
3ª feira - 15h às 16h 

(Sala de dança) 

Projeto Vida 

Saudável 

(Prof. Renan Leite e 

Felipe Pardini) 

Proporcionar aos participantes contatos com as mais 

diversas atividades físicas e/ou esportivas, 

mostrando a importância dos hábitos saudáveis e 

seus impactos positivos. 

6º D 
6ª feira - 9h30 às 10h30 

(Quadra EM) 

6º ao 9º 
2ª feira - 14h30 às 15h30 

 (Quadra EM) 

6º ao 9º 
4ª feira - 14h às 15h 

(Quadra EM) 

Yoga 

(Prof. Thais Coscia) 

Participar ativamente por meio de exercícios de 

respiração e práticas de posturas físicas, a fim de 

trabalhar todas as esferas do ser: físico, mental e 

emocional. 

6º D 
3ª feira - 9h às 10h 

(Sala de dança - EFII) 

6º ao EM 
3ª feira - 15h às 16h 

(Sala de dança - EFII) 

 

Teatro 

(Prof. Angélica 

Magenta) 

Pensar a realidade pela ação teatral, enriquecendo a 

percepção, a sensibilidade e a e consciência. 

6º D 
4ª feira - 9h30 às 11h 

(Sala Multimeios-Palco - EFII) 

6º ao 9º 
2ª feira - 14h30 às 16h 

(Sala Multimeios-Palco - EFII) 

6º ao 9º 
4ª feira - 15h às 16h30 

(Sala Multimeios-Palco - EFII) 

6º ao 9º 
6ª feira - 17h10 às 18h40 

(Sala Multimeios-Palco - EFII) 

Núcleo 
2ª feira - 17h40 às 19h10 

(Sala Multimeios-Palco - EFII) 

Banda 

(Prof. Percival 

Pastori) 

Por meio de processo de seleção, os alunos formarão 

a banda do Colégio e participarão de ensaios 

semanais com repertório variado. 

9º ao EM 
3ª feira - 15h às 16h30 

(Estúdio - EM) 
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                                          Organização Social, Comunicação e Humanidades 

 

Objetivos Gerais: 

 Desenvolver estudos e experiências relacionadas à vida social. 

 Estudo da Língua Portuguesa, comunicação, mídias e vivência com outras pessoas. 

              Cursos oferecidos: 

Nome do Curso Objetivo Específico Faixa Etária Horário 

JP Imagens 

(Prof. Leandro Ayres) 

Despertar a criatividade visual utilizando fotos e 

vídeos e produzir documentários e mostras 

fotográficas. 

6º D 
4ª feira - 11h às 12h30 

(Estúdio) 

6º ao EM 
5ª feira - 13h30 às 15h 

(Estúdio) 

JP Comunica 

(Prof. Paula Donato) 

 

 

Elaborar pautas, realizar reportagens, se aprofundar 

no universo dos canais do Youtube e produzir 

conteúdos direcionados ao site e às redes sociais do 

Colégio. Conhecer os princípios básicos 

do radiojornalismo e criar a Rádio JP. 

 

 

 

6º D 
3ª feira - 11h às 12h30 

(Estúdio) 

 

 6º e 7º 
3ª feira - 13h30 às 15h 

(Estúdio) 

8º ao EM 
3ª feira - 15h às 16h30 

(Estúdio) 

 A principal meta do Colégio Jean Piaget é oferecer qualidade nas experiências a serem proporcionadas aos 

alunos. Por isso, seguem alguns aspectos importantes ao matricular seu (sua) filho (a) nos cursos de 

aprofundamento: 

 

 A inscrição do aluno em mais de dois cursos está condicionada à verificação do seu desempenho escolar. 

 Será permitida apenas uma ausência mensal. Caso o aluno não frequente a aula por motivo de saúde, a 

secretaria deverá ser comunicada. 

 Dependendo do curso, é obrigatório o uso de material e uniforme específicos. A não utilização dos mesmos 

acarretará no cancelamento da matrícula do aluno. 

 Caso o aluno desista do curso, favor cancelar a matrícula na secretaria. Muitos cursos apresentam lista de 

espera e outros alunos aguardam sua colocação. 

 A queda no desempenho escolar, a indisciplina e a desmotivação na participação nas aulas serão motivos para 

redução no número de aprofundamentos cursados pelo aluno ou ainda para cancelamento de sua matrícula. 

 O aluno, uma vez matriculado, poderá frequentar o curso de aprofundamento escolhido durante todo o ano. 

 

O envolvimento dos pais é muito importante. Por isso, no site do Colégio, estão disponíveis os objetivos de 

cada curso e as novidades das aulas, atualizadas periodicamente. Os pais receberão, a cada semestre, uma 

avaliação sobre a participação de seu (sua) filho (a). 

 

 As inscrições nos cursos de aprofundamento deverão ser feitas junto à orientação pedagógica. Para a 

montagem da turma, será priorizada a ordem de inscrição. 

  

 Preenchidas as vagas dos horários divulgados, poderão ser criados novos horários para atendimento dos 

alunos em lista de espera, sempre condicionado às limitações de sala de aula e de profissionais disponíveis. 

 

É importante lembrar que os alunos que quiserem almoçar no Colégio devem avisar a cantina até as 9h30. 

 

As relações dos inscritos, em seus respectivos módulos, serão divulgadas no dia 6 de fevereiro. O início das 

aulas está previsto para 07 de fevereiro, quinta-feira. 

 

A procura pelos cursos de aprofundamento tem aumentado a cada ano e garantir a qualidade é o nosso 

objetivo, portanto, a parceria de pais, professores e alunos é muito importante.  Estamos à disposição para 

esclarecimentos e sugestões. 

     

Atenciosamente,    

A Direção. 


