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Em 51 anos de atividades, o Colégio
Magister, além da preocupação com a
formação acadêmica, sempre buscou
proporcionar atividades extras a seus
alunos a fim de estimular a criatividade
individual, estabelecer vínculos e ampliar
as relações sociais, desenvolver
autonomia, habilidades físicas e motoras,
e propiciar também momentos de lazer.
Para melhor orientá-los e explicar o objetivo
de cada curso, elaboramos este livreto com
todas as atividades oferecidas, da Educação
Infantil ao Ensino Médio.
As adesões aos cursos extracurriculares
deverão ser feitas exclusivamente na
secretaria da Unidade Júnior.
O início das aulas das atividades extras se
dará na primeira semana de aula,
conforme a formação das turmas que
ficará sujeita à disponibilidade de vagas e
condicionada à quantidade mínima de
alunos por turma. Caso a quantidade de
alunos inscritos seja menor que a mínima,
a turma poderá ser encerrada em qualquer
época do ano e os valores pagos referentes
ao período após o fechamento da turma
serão devolvidos.
Veja os cursos que mais interessam e
garanta logo a vaga de seu filho!
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ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO
Fundamental I - Grupo de Estudos
Por meio de sondagens realizadas durante o ano letivo, as professoras observam as
dificuldades de cada aluno e fazem os encaminhamentos para o Grupo de Estudos com o
objetivo de auxiliá-lo no processo ensino-aprendizagem. As atividades do Grupo de Estudos
acontecem em período contrário com professoras da mesma série e com um número de
alunos reduzido. Este serviço é gratuito para os alunos.
Não há necessidade de inscrição. Os alunos serão convidados pelas professoras a participar,
na medida da necessidade.

Fundamental II - Recuperação Paralela
A Recuperação Paralela acontece no período contrário ao que o aluno estuda e é destinada a
colocar o aluno no ritmo de aprendizagem de sua classe mediante o diagnóstico e
especificação das dificuldades e a aplicação de técnicas e métodos adequados à sua
superação. O Colégio oferece recuperação de Língua Portuguesa, com o trabalho focado na
competência leitora e escritora, e de Matemática, voltado para o desenvolvimento do
raciocínio lógico.
Não há necessidade de inscrição. Participarão da recuperação paralela os estudantes com
nota inferior a 7,0 e aqueles que, independentemente da nota, forem convocados pelos
professores ou Coordenação.
As aulas de Recuperação Paralela de cada disciplina (Português e Matemática) acontecerão
quinzenalmente às 3ª feiras das 14h às 15h, com início no dia 25/02.
Os estudantes da Recuperação Paralela levarão por escrito as datas das aulas que deverão
frequentar.
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Ensino Médio - Monitoria

Aprender

As monitorias são práticas pedagógicas
constituídas no Ensino Médio, que
partem do pressuposto de que os jovens
também podem aprender com outros
jovens, sobretudo, em situações
mediadas por professores da área.

com o outro é um
caminho para
aprender a conviver.

Nesse sentido, acreditamos que através
da mediação dos adultos – professores e
equipe pedagógica – possam ser criadas
situações de aprendizagem para todos.

Conviver

A beleza dessa ação é que os jovens que
possuem dificuldades contam com mais
um espaço e situação para poderem
aprender (além da sala de aula), e os
jovens que já possuem relações com o
ato de estudar, estudam e se preparam
para a sequência de estudos a partir de
uma estratégia que implica pensar e
ajudar o outro.

nas monitorias é
estabelecer relações
com o ofício de

estudante.
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PERÍODO INTEGRAL
O Período Integral atende os alunos que estudam no Kindergarten e de 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental. Durante esse período, os alunos convivem em um espaço estimulante,
educativo, seguro, afetivo, com educadoras preparadas para acompanhar o processo de
desenvolvimento desses estudantes nos aspectos intelectual, emocional, social e motor.

Integral para o Kindergarten K1 a K4
Os alunos do Kindergarten K2 a K4 da manhã
que contratarem o Integral até às 15h, terão
direito a uma atividade esportiva gratuita. Os
alunos dessas séries, que contratarem o Integral
até às 18h ou 19h terão intervalo para o lanche,
o banho e duas atividades esportivas gratuitas.

Alunos da manhã

Alunos da tarde

Até às 15h
Até às 18h

Das 17h30 às 19h

Até às 19h

Os alunos do Kindergarten K2 a K4 do período da tarde, também podem contratar o período
estendido em Português das 17h30 às 19h.

Integral com Internacional
para as séries iniciais do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
O Integral do Fundamental I funciona de maneira integrada ao Programa Internacional e
inicia suas atividades com o lanche da tarde, às 15h, conforme quadro abaixo, com saída às
18h ou 19h.
Das 12h20 às 13h30
Almoço
Higiene
Tempo para descanso

Das 13h30 às 15h

Das 15h às 18h ou 19h

Programa
Internacional

Lanche
Tempo para estudo, lição de
casa ou revisão
Atividades esportivas
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Os alunos do Integral do Fundamental até às 18h ou 19h terão intervalo para o lanche,
horário para lição de casa e estudo, orientação da rotina de estudos e uma atividade
esportiva gratuita. Caso o aluno queira contratar uma segunda modalidade, orientamos que
para melhor adequação da rotina do aluno, essas duas modalidades aconteçam em dias
diferentes. Dessa forma, organizamos o tempo do aluno e evitamos maior desgaste físico.
As famílias receberão relatório semestral sobre o desenvolvimento escolar e nutricional do
aluno e serão convidadas a participar de reuniões de pais específicas.
Mais informações sobre a contratação do Período Integral, atividades de férias, alimentação e
valores, consulte a secretaria ou a circular de matrícula. Verifique a relação das atividades
esportivas disponíveis para cada faixa etária nas tabelas das páginas Erro! Indicador não
definido. a 21.

Escola Ampliada Júnior (1º ao 5º ano)
Esse serviço foi desenvolvido para as famílias que querem que seus filhos de 1º ao 5º ano
fiquem na escola até às 18h ou 19h, sem participar do Programa Internacional.

Das 12h20 às 13h10

Das 13h10 às 14h

Das 14h às 14h50

Lanche

Almoço
Higiene
Tempo para
descanso

15h às 18h ou 19h

Atividades Extras/
Atividades lúdicas e
recreativas com
monitora

Tempo para
estudo dirigido e
lição de casa
(com Educadora)

Atividades Extras/
Atividades lúdicas e
recreativas com
monitora

Neste serviço, os alunos que estudam no período da manhã almoçam na escola, fazem a
higiene e permanecem sob os cuidados da Escola Ampliada durante toda a tarde.
Os alunos ficarão em salas multiseriadas e terão diariamente uma aula de Estudo Dirigido com
uma educadora das 14h às 14h50 para orientação para realização das lições de casa do curso
regular. Caso necessário, poderão continuar as tarefas após o Estudo Dirigido acompanhados
pela equipe de apoio que dará sequência aos trabalhos com atividades lúdicas e de recreação.
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O lanche da tarde será servido das 15h às 15h30. A alimentação (almoço e lanche) deverá ser
contratada diretamente da Sabor A+
Os alunos que permanecerem até às 19h terão o acompanhamento no horário do jantar (caso
este seja contratado).
A Escola Ampliada Junior não inclui todos os serviços do Período integral tais como: relatório
semestral sobre o desenvolvimento escolar e nutricional do aluno, orientação da rotina de
estudos e reuniões de pais. Esse serviço respeitará o calendário escolar, portanto não terão
atividades em janeiro e julho.
Se houver interesse em aderir a atividades extracurriculares, estas deverão ser contratadas de
acordo com os horários dos quadros das páginas Erro! Indicador não definido. a 21.

Almoço com Esportes
para os alunos do K2 ao 5º ano do Ensino Fundamental I
O Almoço com Esporte é um serviço disponível para alunos do K2 ao 5º ano do Fundamental
do período da manhã que querem almoçar e fazer atividades esportivas antes de ir para casa.
O serviço compreende o acompanhamento por monitoras após o término das aulas regulares
do período da manhã durante o horário do almoço e até o encaminhamento do aluno para a
atividade esportiva contratada.
As atividades esportivas disponíveis para esse serviço estão descritas no Livreto das Atividades
Extracurriculares 2020 (exceto natação) e acontecerão às 2as e 4as ou 3as e 5as das 13h10 às
14h, quando os alunos deverão ser retirados da escola por seus responsáveis.
A prestação dos serviços respeitará o calendário das atividades extras, sem atividades em
janeiro e julho.
O valor da Atividade Esportiva será cobrado em 10 parcelas de R$ 252,00 e o almoço em 10
parcelas de R$ 198,00, totalizadas conforma abaixo:
• R$ 4.500,00 em até 10x no cartão de crédito com a última parcela até out/2020 ou
• R$ 4.200,00 em 4x com cheques de R$ 1.050,00 (ato, março, abril e maio/2020)
É possível a contratação de duas modalidades, sendo uma às 2as e 4as e outra às 3as e 5as.
Nesse caso, não haverá desconto de múltiplas modalidades.
O aluno somente poderá permanecer na escola para almoçar nos dias em que tiver atividade
extracurricular contratada. O valor do almoço está incluído no preço do curso.
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Das 12h20 às 13h10

Das 13h10 às 14h

14h

Almoço
Higiene
Tempo para descanso

Atividades Extras
(2 ou 4 vezes por semana)

Saída

Turma

Faixa Etária

Dias

Horário

224061A

Kindergarten

3ª e 5ª

13h10 - 14h

Hip Hop

Júnior
224061B

1º ao 5º

2ª e 4ª

13h10 - 14h

224051A

Kindergarten

3ª e 5ª

13h10 - 14h

Capoeira

Ginástica Artística

Local

Júnior
224051B

1º ao 5º

2ª e 4ª

13h10 - 14h

224271A

Kindergarten
1º ao 5º

4º e 6º

13h10 - 14h

224261A

Kindergarten

2ª e 4ª

13h10 - 14h

Escolinha de Esportes

Júnior

Júnior
224261B

1º ao 5º
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3ª e 5ª

13h10 - 14h

PERÍODO INTEGRAL - ESCOLA AMPLIADA
A Escola Ampliada é um produto do Colégio Magister para os alunos do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental. O aluno que contrata à Escola Ampliada pode compor sua
grade de horário com diversas atividades a sua escolha.

As atividades acontecem logo após o término das aulas do período regular. A
alimentação não está incluída e os alunos podem almoçar na lanchonete da escola ou,
caso a família autorize a saída desacompanhada da escola, podem almoçar em casa ou
em restaurantes no entorno da escola.

Culturais

Físicas & Corporais

Iniciação Esportiva
(Apenas para alunos de 6º ao 8º Anos)

Educacionais

Ballet Clássico
Ação Estudantil (*)

Jazz

Eu-Cientista

Hip Hop

Teatro

Tae Kwon Do

Música

Judô

Handebol

Tech Club

Patinação

Futsal

Basquete
Voleibol

Supervisão de
Estudos

Cheerleading
(*) A participação na Ação Estudantil está disponível para alunos do 8º e 9º anos

Os pais têm diversas opções para contratação conforme tabela acima. Vale lembrar
que o número de atividades incluídas apresentadas na página ao lado indica a
quantidade MÁXIMA de atividades em que o aluno pode se inscrever. A
disponibilidade das atividades a serem contratadas varia em função da carga horária e
da contratação conjunta ou não do Programa Internacional. Não haverá abatimento
caso o aluno não se inscreva em todas as atividades a que tenha direito.
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Internacional

Quantidade de Atividades
para 6º ao 8º ano

3x na semana

5x na semana

Não

2

3

4

Sim

2

2

3

Internacional

Quantidade de Atividades
para o 9º ano

2x na semana

2x na semana

3x na semana

5x na semana

Não

2

2

3

Sim

1

1

2

✓ As atividades escolhidas pelos alunos que contratarem a Escola Ampliada apenas 2x ou
3x na semana devem obrigatoriamente serem nos mesmos dias da Escola Ampliada.
✓ Os Treinamentos não fazem parte da Escola Ampliada e, por isso, podem ser em
qualquer dia.
✓ O curso será pago em 11 parcelas de 05/02 a 05/12 sem taxa de matrícula, conforme
tabela abaixo:

Internacional

2x na semana

3x na semana

5x na semana

Não

320,00

430,00

620,00

Sim

195,00

255,00

375,00

11 parcelas

As turmas têm vagas limitadas e podem ter as inscrições encerradas. Até o prazo de
10/10/2019, o colégio garantirá as vagas para os alunos que já frequentam as modalidades
em 2019, com exceção das modalidades dos treinamentos, que dependem da aprovação na
seletiva.
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Supervisão de Estudos
A Supervisão de Estudos é parte central da Escola Ampliada. É oferecido das 14h às 17h30 e
complementa toda a carga horária do aluno na escola no período da tarde. O aluno que
aderir à Escola Ampliada poderá compor sua grade de horário com diversas atividades a sua
escolha. Naqueles períodos em que não tiver atividades, permanecerá sob os cuidados da
equipe da Supervisão de Estudos.
A Supervisão de Estudos atende às necessidades das famílias de alunos do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental para o acompanhamento das tarefas, trabalhos, pesquisas, organização
da agenda e todas as responsabilidades do processo ensino-aprendizagem. Nesse projeto, o
Colégio entra como parceiro de forma a garantir às famílias tranquilidade ao saberem que
seus filhos terão tempo para estudar e tirar dúvidas, fazer as lições de casa e realizar as
pesquisas sob a supervisão de educadores.
As atividades da Supervisão de Estudos iniciarão no primeiro dia de aula, das 14h às 17h30.

Ação Estudantil
O Projeto Ação Estudantil está vinculado à proposta pedagógica do Colégio e está disponível
para alunos da Escola Ampliada do 8º e 9º anos.

Os alunos têm a oportunidade de estagiar em salas de aula da Unidade Junior no período da
tarde, na série ou disciplina de sua preferência.

Toda a atividade é realizada sob orientação da coordenação pedagógica e do professor da
sala ou disciplina. A Ação Estudantil proporciona a vivência dos quatro pilares da educação
moderna: Aprender a aprender; Aprender a fazer; Aprender a conviver e Aprender a ser.
Os encontros ocorrem uma vez por semana das 15h às 17h30 a ser definido após uma
reunião com os interessados que será marcada pela coordenação.
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Tech Club – Happy Code
O departamento de Tecnologia Educacional do
Colégio Magister, em parceria com a Happy
Code, elaborou o projeto “Tech Club” com o
objetivo favorecer o desenvolvimento das
habilidades necessárias para lidar com os novos
desafios da era digital.

O projeto Tech Club é destinado aos alunos a partir do 1º ano do Ensino Fundamental
até o Ensino Médio, com 50 minutos de duração.

Para os alunos de 1º ao 5º ano, as aulas acontecem 2 vezes por semana e é necessário
a compra do material didático no valor de R$ 360,00 ou 10x de R$ R$ 36,00 no cartão
ou 1x no cheque. Para os alunos do 6º ao E.M acontecem 1 vez por semana e o valor
do material didático é de R$ 180,00 ou 10x de R$ 18,00 no cartão ou 1x no cheque.

O projeto contempla os cursos de IOT Maker (programação e robótica conectando
objetos à nuvem com recursos eletrônicos), Introdução à programação (Dash&Dot ou
Scratch, promovendo o pensamento computacional de forma divertida) e
Desenvolvimento de Games (jogos 2D e 3D em diversas plataformas com criação de
fases, cenários e personagens), com duração de 2 módulos por ano.

Vale lembrar que para os alunos que contratam o período Integral com Internacional
do 1º ao 5º ano e para os alunos que contratam a Escola Ampliada do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental, as aulas do Tech Club serão subsidiadas pela escola com um
desconto de 25% no valor da anuidade.

Vagas limitadas.
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Eu Cientista
O Projeto “Eu Cientista” é uma proposta de atividade extracurricular disponível para alunos
da Escola Ampliada do 6º aos 9º anos que permite, aos estudantes interessados em vivenciar
a metodologia científica, a complementação das aulas de Ciências do curso regular.
Os encontros ocorrem às terças ou quintas-feiras no período da tarde, no Laboratório onde é
desenvolvido o aprofundamento teórico e prático, por meio da discussão de conceitos e
experimentos.
O intuito é que os estudantes sejam estimulados a ter uma participação mais ativa com
relação às Ciências, bem como refletir sobre sua natureza e implicações sociais.

Treinamento Esportivo – Unidade Sabará
Para alunos do 9º Ano e Ensino Médio
Os treinamentos são atividades disponíveis nas
modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei.
Para participar das equipes que representarão o Colégio
Magister em torneios e campeonatos externos, os
alunos devem se inscrever nas respectivas seletivas.
As seletivas serão realizadas em novembro/2019 e em
fevereiro/2020 (alunos novos em 2020 e para preencher
as vagas remanescentes). Cada aluno pode participar de
até duas modalidades de treinamento, que são
gratuitas.
As turmas somente serão efetivadas caso haja a
quantidade mínima de alunos em cada modalidade,
conforme o Regulamento Esportivo.

É muito importante tomar conhecimento do
Regulamento Esportivo disponível no site da escola.
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O treinamento
esportivo no
Colégio Magister é
uma atividade

gratuita.

Horários dos Treinamentos do 9º Ano e Ensino Médio
Local: Unid. Sabará

Basquete
Sexo

Faixa Etária

Dias

Horários

124211A

Masc.

9º e E.M

3ª e 5ª

18h00 – 18h50

124211B

Fem.

9º e E.M

2ª
4ª

16h20 – 17h10
18h00 - 18h50

Voleibol
Sexo

Faixa Etária

Dias

Horários

124231A

Fem.

9º e E.M

5ª
6ª

18h00 – 18h50

124231B

Masc.

9º e E.M

5ª
6ª

17h10 – 18h00

14h50 – 15h40

15h40 – 16h30

Handebol
Sexo

Faixa Etária

Dias

Horários

124221A

Masc.

9º e E.M

2ª e 4ª

17h10 – 18h00

124221B

Fem.

9º e E.M

2ª
4ª

18h00 – 18h50
16h20 – 17h10

Futsal
Sexo

Faixa Etária

Dias

Horários

124241A

Masc.

9º e E.M

2ª e 4ª

18h00 – 18h50

124241B

Fem.

9º e E.M

2ª e 4ª

17h10 – 18h00
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DEPARTAMENTO CULTURAL
Jazz
Desenvolve a expressão, criatividade e integração social por meio da
expressão corporal, e tecnicamente desenvolve a coordenação motora, a
flexibilidade e o alongamento. Para a prática dessa modalidade é necessário
comprar o uniforme específico e no final do ano haverá taxa de teatro e
fantasia do espetáculo.

Ballet Clássico
Ensina ao aluno a técnica do Ballet Clássico tal como ela é reconhecida
mundialmente. A atividade também desenvolve o equilíbrio, a
musicalidade, a coordenação motora e auxilia na postura, além de
despertar o gosto pela dança. Para a prática dessa modalidade é necessário
comprar o uniforme específico e no final do ano haverá taxa de teatro e
fantasia do espetáculo.

Hip Hop
É um estilo de dança que atinge o público tanto masculino como feminino.
Contribui para o desenvolvimento pessoal e social, trabalhando a
musicalidade, ritmo, criatividade e disciplina. Estimula também o trabalho
em equipe. Para a prática dessa modalidade, haverá no final do ano taxa de
teatro e fantasia do espetáculo.
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Judô
Auxilia no desenvolvimento psicomotor, no domínio corporal, realizando
movimentos novos e diferentes. Além de trabalhar a sociabilização,
priorizando o trabalho coletivo e preparando o aluno para uma convivência
harmoniosa através da disciplina. Para a prática dessa modalidade é
necessário a aquisição do uniforme específico e a taxa do exame de faixa no
final do ano.

Tae Kwon Do
Proporciona coordenação motora, concentração e disciplina, incentivando
importantes valores como honestidade, lealdade, companheirismo e
respeito. A formação básica do Taekwondo é para se defender e não para
atacar, buscando proporcionar paz e tolerância a quem o pratica. Para a
prática dessa modalidade é necessário a aquisição do material específico e a
taxa do exame de faixa no final do ano.

Capoeira
Além de resgatar aspectos culturais, desenvolve as capacidades físicas básicas
e, ao mesmo tempo, aspectos psicomotores, cognitivos e socioafetivos,
estimulando e auxiliando a autoconfiança e a formação do caráter e da
personalidade do praticante. Para a prática dessa modalidade é necessário a
aquisição do uniforme específico e a taxa do batizado para a troca de cordões
no final do ano.

Informações com Lígia de Oliveira (coordenadora do departamento cultural) pelo telefone
 5545-2000 - ramal 2055 (cultural@magister.com.br)
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ACADEMIA MAGI ESPORTES & ARTES
Patinação
A patinação é um esporte ainda não muito praticado no Brasil. Patinar
melhora o condicionamento físico, a flexibilidade, tonifica os músculos e
desenvolve a agilidade, o equilíbrio e a coordenação motora. Por ser uma
prática divertida, libera endorfina, hormônio que promove a sensação de
bem-estar e diminui o estresse.
Para a prática desse esporte é obrigatória a aquisição dos patins e
acessórios de segurança individual além do uniforme de treinamento.
Aqueles que desejarem poderão se informar sobre os modelos dos
equipamentos mais adequados diretamente com a professora da
modalidade.

Cheerleading
A modalidade Cheerleading tem sua origem nos esportes universitários
norte-americanos do fim do século XIX, como uma atividade
predominantemente masculina. O esporte ainda é pouco conhecido no
Brasil, mas encanta a todos ver acrobacias e movimentos da ginástica em
sincronia com a música em uma rotina coreográfica. O esporte é
considerado democrático, pois, apesar dos movimentos elaborados, pode
ser praticado em turmas mistas (meninos e meninas) com idades
diferentes. Para a prática desse esporte é obrigatória a aquisição do
uniforme de treinamento e de apresentação.
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Ginástica Artística
A Ginástica Artística – mais conhecida como Ginástica Olímpica – pode ser
praticada por meninas e meninos. É uma das atividades esportivas mais
completas para crianças no desenvolvimento da coordenação motora global
e das habilidades básicas, tais como: correr, pular, saltar, girar, ter controle
corporal em posições invertidas, rolar em diferentes direções, parada de
mãos e estrelas. Além disso, desenvolve equilíbrio, agilidade, força e
flexibilidade.
Para a prática dessa modalidade é obrigatória a aquisição dos uniformes
específicos diretamente no Magi Center da Unidade Júnior (uniformes de
treinamento e de apresentação).

Música – Violão
A fim de favorecer o desenvolvimento das habilidades musicais dos alunos,
será oferecido curso de violão a partir do 3º ano do fundamental I. Os
alunos aprenderão as noções da técnica do instrumento e linguagem
musical, com professor qualificado e com vasta experiência profissional.
As turmas terão o limite máximo 4 alunos e acontecerão 1 vez por semana.
É necessário que cada aluno(a) adquira o seu próprio instrumento e um
caderno universitário de 96 folhas para anotações.

Teatro
O teatro proporciona experiências que contribuem para o crescimento
integrado do aluno, como o desenvolvimento de suas capacidades
expressivas e artísticas além do exercício das relações de cooperação,
diálogo e respeito mútuo. Para esta atividade não é necessário aquisição de
material.
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Escolinha de Esportes - Fundamental I
A Escolinha de Esportes oferece práticas diversificadas para a iniciação
esportiva com o objetivo de contribuir para a ampliação das habilidades
motoras básicas e especializadas - correr, saltar, lançar, pegar, quicar a bola
parado e em movimento, arremessar/chutar em um alvo e rebater uma
bola. Além disso, favorece a interação social entre os alunos, valoriza a
cooperação, o respeito às diferenças, a superação de desafios, a
autoconfiança, a autonomia e a responsabilidade.
Para a prática desse esporte é obrigatória a aquisição do uniforme, que
deverá ser feita diretamente no Magi Center (uniformes de treinamento).

Escolinha de Futsal - Fundamental I
A prática do Futsal colabora no desenvolvimento das habilidades motoras
gerais como locomoção, coordenação, domínio de bola, manipulação e
equilíbrio, através de movimentos específicos, identificando e valorizando
as regras e características básicas do esporte, promovendo a socialização
dos praticantes e desenvolvendo o espírito de equipe. A atividade acontece
uma vez por semana e têm duração de 1h. Para a prática desse esporte é
obrigatória a aquisição do uniforme, que deverá ser feita diretamente no
Magi Center (uniformes de treinamento).
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Natação
A natação é um serviço opcional para os alunos que contratam o Período
Complementar do K2 (após completar 3 anos) ao 3th Grade (G3) até às 18h
ou 19h. Para os alunos do K2 a K4, a natação poderá ser realizada 1x ou 2x
por semana em uma academia conveniada nas imediações do Colégio. Para
os alunos do G1 a G3, é realizada 1x por semana. O Magister oferece
transporte (ida e volta do colégio para a academia). O valor da natação
deverá ser pago diretamente na academia. As crianças devem ter roupão,
roupa de banho, óculos, touca e carteirinha.
É necessário consultar a disponibilidade de vagas para natação juntamente
com a coordenação do Integral.

Iniciação Esportiva – Unidade Sabará
A iniciação esportiva para alunos de 6º ao 8º ano está vinculada à Escola
Ampliada e visa desenvolver as habilidades nas diferentes modalidades,
sem, entretanto, a competividade dos Treinamentos, disponíveis a partir do
9º Ano. Os horários dessas atividades são após o término do horário do
Programa Internacional e até às 17h50. Os alunos que não contratarem a
escola ampliada e quiserem participar da Iniciação Esportiva poderão
contratá-la como qualquer outra atividade extracurricular. Para a prática
desse esporte é obrigatória a aquisição do uniforme, que deverá ser feita
diretamente no Magi Center (uniformes de treinamento).
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Horários da Iniciação Esportiva de 6º ao 8º ano
Local: Unid. Sabará
Turma

Série

Dias

Horário

124212A

6º ao 8º ano – Fem.

3ª e 5ª

17h10 – 18h00

124212B

6º ao 8º ano – Masc.

3ª e 5ª

15h30 – 16h20

124232A

6º ao 8º ano – Fem.

3ª e 5ª

16h20 – 17h10

124232B

6º ao 8º ano – Masc.

3ª
6ª

17h10 – 18h00
14h00 – 14h50

124222A

6º ao 8º ano – Fem.

2ª e 4ª

15h30 – 16h20

124222B

6º ao 8º ano – Masc.

3ª e 5ª

16h20 – 17h10

124242A

6º ao 8º ano – Fem.

2ª e 4ª

16h20 – 17h10

124242B

6º ao 8º ano – Masc.

2ª e 4ª

15h30 – 16h20

Basquete

Voleibol

Handebol

Futsal

Mais informações pelo tel.: 5633-4000 – ramal: 4052 / e-mail: esportes@magister.com.br
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Horários das Atividades - Departamento Cultural
Turma

Série

Dias

Horário

Local

224011A

K2

3ª e 5ª

14h50 - 15h30

224011B

K3 e K4

3ª e 5ª

14h00 - 14h50

224011C

1º ao 4º ano

2ª e 4ª

17h00 - 17h50

224011D

Fund II*

2ª e 4ª

18h10 - 19h00

224011E

Ballet Adulto Iniciante

2ª e 4ª

19h30 - 20h20

224011F

Intermediário*

2ª e 4ª

20h30 - 21h30

224021A

1º e 2º anos

3ª e 5ª

15h30 - 16h20

224021B

3º e 4º anos

3ª e 5ª

15h30 - 16h20

224021C

5º e 6º anos

3ª e 5ª

16h20 - 17h10

224021D

7º ano ao E.M.

3ª e 5ª

17h10 - 18h00

224021E

Fund I

3ª e 5ª

18h10 - 19h00

224021F

Avançado

3ª e 5ª

19h10 - 20h00

224021G

Adulto

3ª e 5ª

20h10 - 21h00

224061A

Kindergarten

3ª e 5ª

13h10 - 14h00

224061B

Fund I

2ª e 4ª

13h10 - 14h00

224061C

Kindergarten e Fund I

2ª e 4ª

18h10 - 19h00

Júnior

124061D

Fund II e E.M

3ª e 5ª

16h40 - 17h30

Sabará

224031A

K2

3ª e 5ª

14h50 - 15h30

224031B

K3 e K4

3ª e 5ª

14h00 - 14h50

224031C

1º e 2º anos

3ª e 5ª

15h30 - 16h20

224031D

A partir do 3º ano

3ª e 5ª

16h20 - 17h10

224041A

Kindergarten e Fund I

2ª e 4ª

16h40 - 17h30

124041B

Fund II e E.M.

2ª e 4ª

15h30 - 16h20

224051A

Kindergarten

3ª e 5ª

13h10 - 14h00

224051B

Fund I

2ª e 4ª

13h10 - 14h00

224051C

Kindergarten e Fund I

3ª e 5ª

17h10 - 18h00

224051D

Kindergarten e Fund I

3ª e 5ª

18h10 - 19h00

Júnior

Ballet Clássico
Júnior

Júnior

Jazz

Hip Hop

Júnior

Júnior

Hip Hop

Judô
Júnior

Tae Kwon Do

Capoeira

Sabará
Júnior

Capoeira

Júnior

Horários estão sujeitos a pequenas alterações e número mínimo de alunos por horário. Consulte a coordenação.
(*) A inscrição para estas turmas depende da avaliação do nível do(a) aluno(a)
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Horários das Atividades – Academia Magi Esportes & Artes
Turma

Série

Dias

Horário

224301A

Fund. I (1)

3ª e 5ª

16h45 - 17h45

Patinação

Patinação
Artística

Júnior
224301B

Fund. I (2)

3ª e 5ª

18h10 - 19h10

224301C

Fund. II

3ª e 5ª

15h30 - 16h20

124311A

Aperfeiçoamento
Fund II e E.M*

2ª e 4ª

16h20 - 17h10

124311B

Iniciante
Fund II*

2ª e 4ª

17h10 - 18h00

224271A

Kindergarten
1º ao 5º

4ª e 6ª

13h10 - 14h

224271B

K2 ao K4

4ª e 6ª

14h30 - 15h20

Cheerleading

Ginástica
Artística

Escolinha de
Esportes

Local

Sabará

Sabará

Júnior
224271C

Iniciante*
Fund I

4ª e 6ª

17h00 - 17h50

224271D

Aperfeiçoamento*
Fund I

4ª e 6ª

18h10 - 19h00

224261A

Kindergarten

2ª e 4ª

13h10 - 14h

224261B

1º ao 5º ano

3ª e 5ª

13h10 - 14h

224261C

1º e 2º anos

2ª e 4ª

17h00 - 17h50

224261D

3º ao 5º ano

2ª e 4ª

18h10 - 19h00

224541A

2º e 3º anos

2ª

15h30 - 16h30

Júnior

Escolinha de
Futsal

Júnior
224541B

4º e 5º anos
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6ª

15h30 - 16h30

Horários das Atividades
Turma

Série

Dias

124481A

Horário

Local

16h50 - 17h50
3º ao 5º ano

2ª

124481B

Júnior
18h10 - 19h10

Violão
124481C

14h10 - 15h10
Fundamental II e
Ensino Médio

2ª

124481D

Sabará
15h30 - 16h30

224491A

5º ano

2ª

18h10 - 19h00

124491B

Fundamental II

3ª

13h50 - 14h40

124491C

Fundamental II

2ª

15h50 - 16h40

124491D

9º ano e
Ensino Médio

6ª

14h00 - 15h10

224571A

1º e 2º anos
Intr. à programação

2ª e 4ª

16h20 - 17h10

224571B

3º ao 5º ano
IOT Maker

2ª e 4ª

17h10 - 18h

224571C

3º ao 5º ano
Games

2ª e 4ª

18h10 - 19h

124571D

Fund II e E.M.
IOT Maker

5ª

15h50 - 16h40

124571E

Fund II e E.M.
Games

Júnior

Teatro

Tech Club

Sabará

Júnior

Sabará
5ª

16h40 - 17h30

Horários estão sujeitos a pequenas alterações e número mínimo de alunos por horário. Consulte a coordenação.

(*) A inscrição para estas turmas depende da avaliação do nível do aluno.
1 Turma exclusiva para alunos do Internacional e Integral
2 Turma exclusiva para alunos do Regular
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Valores Gerais
Modalidade

Cartão de Crédito em
10x

Cheques pré-datados
(ato e abril/2020)
com 10% desc. *

Custos Extras
Previstos

2x de R$ 1.134,00

Consultar necessidade
de aquisição de
material específico no
texto da respectiva
atividade

2x de R$ 855,00

Consultar necessidade
de aquisição de
material específico no
texto da respectiva
atividade

Escolinha de Esportes
Iniciação Esportivas
Ginástica Olímpica
Cheerleading
Patinação
Ballet
Jazz

R$ 2.520,00

Hip Hop
Tech Club - 1º ao 5º do
Fundamental I
Capoeira
Judô
Tae Kwon Do
Escolinha de Futsal
Tech Club - 6º ao
Ensino Médio

R$ 1.900,00

Teatro
Música

Para inscrição nas modalidades, os pais poderão optar:
✓ parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes com a última parcela até set/2020 ou
✓ 2x, com 10% de desconto, com cheques (ato e abril/20).

O Colégio possui uma política de descontos para alunos que praticarem várias
atividades e também para irmãos.
Para mais esclarecimentos, entre em contato com a secretaria pelo
telefone 5545-2010.
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Transporte Escolar
A Escola oferece transporte escolar ida e volta para diversos bairros e condomínios da região,
nos horários de entrada e saída da escola. Também dispõe do horário das 15h30, de forma a
atender alunos que frequentem o Período Integral, Programa Internacional ou Escola
Ampliada.
Este serviço é sujeito à verificação de disponibilidade de horários e linhas.

INFORMAÇÕES PARA ADESÃO
Procedimento para participação em aula experimental
A aula experimental é uma aula aberta que dá direito aos alunos que ainda não conhecem a
modalidade de participarem de uma vivência. Para participar dessa aula, os pais deverão
solicitar o protocolo de autorização, que dará direito a apenas uma aula, diretamente na
secretaria ou via agenda para a coordenação.
Após o recebimento do protocolo devidamente preenchido, será encaminhado para o
departamento esportivo/cultural que, no prazo de até dois dias úteis, informará os pais, por
meio de contato telefônico ou via agenda, autorizando a participação na aula experimental.
Não será liberada a participação se a modalidade já estiver no seu limite máximo de
capacidade.
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Berçário..
Internacional..
High School..
Integral..
Atividades Extras..
. . é no Magister
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