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APROFUNDAMENTO 2019 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Todos diferentes e todos iguais: 

Todos desenvolvendo seus potenciais. 

 

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 seu conhecimento em suas áreas de interesse. 

Afinal, a escola é o local mais adequado para desenvolver e trabalhar ainda mais as habilidades e 

potencializar os talentos. 

Durante as aulas, os alunos vivenciam atividades que estimulam o gosto pelo conhecimento e pela 

descoberta. Tudo isso em ambientes planejados, com equipamentos modernos e com uma equipe de profissionais 

especializada capaz de oferecer suporte em cada uma das diferentes áreas de interesse. 

O processo de inscrição para os cursos de aprofundamentos ocorrerá online, no site da escola. 

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. 

 

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 

 

Curso oferecido: 

Curso Objetivo Específico Faixa Etária Horários 

 

Artes 

 

 

Expressar-se através da Arte  

(desenho, pintura e escultura).  

Utilizar técnicas variadas  

e artistas consagrados. 

Níveis IV,  

V e VI 

 

4ª feira - das 11h30 às 12h30 
 

4ª feira - das 13h30 às 14h30 

 

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: 

Cursos Objetivo Específico Faixa Etária Horários 

Robótica 

 

Vivenciar conceitos básicos de  

mecânica, cinemática, 

automação, hidráulica, 

informática e inteligência artificial, 

envolvidos no funcionamento 

de um robô 

Níveis IV,  

V e VI 

5ª feira - das 11h30 às 12h30 

5ª feira - das 13h30 às 14h30 

6ª feira - das 11h30 às 12h30 
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Ciências 

 

Explorar com o objetivo de 

compreender o mundo e suas 

transformações. 

Vivenciar situações de pesquisa, para 

desenvolvimento do espírito crítico, 

curiosidade e autonomia intelectual. 

Níveis IV,  

V e VI 

3ª feira – 11h30 às 12h30 

3ª feira – 13h30 às 14h30 

 

Consciência Corporal e Movimento 

 

Objetivos: 

 Aperfeiçoar as habilidades sensório-motoras; 

 Aprimorar o conhecimento de modalidades esportivas; 

 Desenvolver práticas físicas e atitudes nutricionais saudáveis. 

 

 

Uma das nossas principais metas é oferecer qualidade nas experiências a serem proporcionadas aos alunos. 

Nesse sentido, seguem alguns aspectos que consideramos importantes ao matricular seu (sua) filho (a): 

 A inscrição do aluno em mais de um aprofundamento 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 de 

aprofundamento 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 trimestre, uma 

avaliação sobre a participação de seu (sua) filho (a) no aprofundamento. 

As inscrições deverão ser feitas no site da escola, a partir das 20h, do dia 22 de 

novembro de 2018, quinta-feira. 

 

Cursos Objetivo Específico Faixa Etária Horários 

Yoga 

 

Praticar essa arte milenar, que propicia 

bem estar físico e emocional, através 

de exercícios de postura, respiração e 

autoconhecimento. 

Níveis IV,  

V e VI 

2ª feira - das 11h30 às 12h30 

4ª feira - das 13h30 às 14h30 

Teatro 

 

Através de atividades físicas e  

artísticas, os alunos exercitarão  

corpo e mente.  

Noções de interpretação. 

Níveis IV,  

V e VI 

2ª feira - das 11h30 às 12h30 

2ª feira - das 13h30 às 14h30 
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Cada inscrição online receberá numeração por ordem. Lembrando que cada aluno poderá ser inscrito em, 

no máximo, dois aprofundamentos, a mesma regra serve para a indicação de duas outras segundas opções de 

curso. 

Preenchidas as vagas dos horários divulgados, o Colégio poderá propiciar e divulgar novos horários para 

atendimento dos alunos em lista de espera; o que estará condicionado às limitações de espaço físico e de 

profissionais disponíveis. 

Caso queira que seu filho almoce no Colégio, é necessário avisar a cantina até as 9h30. 

Para os alunos que fazem curso de aprofundamento de manhã, a entrada no Colégio deve ser feita com, no 

máximo, 15 minutos antes do início da aula. Já para os alunos que fazem aprofundamento à tarde, a saída deverá 

acontecer em até 15 minutos após o término da aula. Após esse período, os alunos serão encaminhados para a sala 

do integral. Será enviado um boleto complementar para as horas que o aluno passar no integral. 

As relações dos inscritos, em seus respectivos aprofundamentos, serão divulgadas em 31 de janeiro 2019, 

quinta-feira. O início das aulas está previsto para 04 de fevereiro, segunda-feira.   

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

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

esclarecimentos e sugestões. 

 

 

Atenciosamente, 

A Direção. 


