
Complementa a proposta educacional da Santi, agregando qualidade, segurança  e praticidade. 
Escolha as atividades extracurriculares que melhor atendem as necessidades de seu filho e 
faça a inscrição. Seja bem-vindo!

T4 ao 5° ano - 2019

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira
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tênis

(4º e 5º ano)

12h05 às 12h45

ginástica artística

(2° ao 5°

ano)/ballet (1° e 

2° ano) ou

tae-kwon-do 

natação

13h30 às 16h45 

after school

17h15 às 19h

futsal misto

(2º e 3º ano)

17h30 às 18h30

tênis (2º e 3º ano)

12h05 às 12h45

english time 2nd/3rd

english time 4th/5th

13h às 14h

circo

14h05 às 15h05

teatro

15h30 às 16h30

after school

17h15 às 19h

ginástica 

artística (2° ao 

5° ano)/ballet 

(1° 2° ano) ou 

tae-kwon-do 

natação 

13h30 às 16h45 

after school

17h15 às 19h

english time 2nd/3rd

english time 4th/5th

13h às 14h

circo

xadrez

14h05 às 15h05

artes

15h30 às 16h30

after school

17h15 às 19h

yoga

12h05 às 12h45

robótica (3º ao 5º)

violão (2º e 3º ano)

13h às 14h

robótica (1° e  2º)

violão (2º e 3º/ 4º e 

5º ano)

14h05 às 15h05

oficina de invenções

15h30 às 16h30

after school

17h15 às 19h

futsal misto

(4º e 5º ano)

17h30 às 18h30
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vivência em inglês

9h20 às 10h20

teatro

10h40 às 11h40

ballet (T4 ao 1°

ano), ginástica 

artística (1° ano) 

ou tae-kwon-do

natação (T4 e T5/ 

1° e 2° ano)

8h15  às 11h40

tênis (T5 e 1º ano)

12h05 às 12h45

vivência em inglês

9h20 às 10h20

artes

10h40 às 11h40

yoga

12h05 às 12h45

robótica (T4 e T5/ 1° e 

2º ano)

circo

9h20 às 10h20

música

10h40 às 11h40

ballet (T4 ao 1°

ano), ginástica 

artística (1° ano) 

ou tae-kwon-do

natação (T4 e T5/ 

1° e 2° ano)

13h30  às 16h45

after school

17h15 às 19h

teatro

13h às 14h

vivência em inglês

14h05 às 15h05

circo

15h30 às 16h30

after school

17h15 às 19h

tênis (T5 e 1º ano)

12h05 às 12h45

ballet (T4 ao 1°

ano), ginástica 

artística (1° ano) 

ou tae-kwon-do

natação (T4 e T5/ 

1° e 2° ano)

13h30  às 16h45

after school

17h15 às 19h

yoga

12h05 às 12h45

artes

13h às 14h

vivência em inglês

14h05 às 15h05

oficina de 

brinquedos

15h30 às 16h30

after school

17h15 às 19h

música

13h às 14h

robótica (T4 e T5/1° e

2º ano)

14h05 às 15h05

brincarte

15h30 às 16h30

after school

17h15 às 19h

+
1

 t
a
r
d

e

T
4

 a
o

 1
º
 a

n
o

+
2

 m
a
n

h
ã

2
º
 a

o
 5

º
 a

n
o

ginástica

artística (2° ao

5° ano)/ballet 

(1° e 2° ano) ou

tae-kwon-do 

natação

8h15 às 11h40 

tênis

(4º e 5º ano)

12h05 às 12h45

futsal misto

(2º e 3º ano)

17h30 às 18h30

circo

8h15 às 9h15

teatro

9h20 às 10h20

english time 2nd/3rd

english time 4th/5th

10h40 às 11h40

tênis (2º e 3º ano)

12h05 às 12h45

ginástica 

artística (2° ao 

5° ano)/ballet 

(1° e 2° ano) ou 

tae-kwon-do 

natação 

8h15 às 11h40 

circo

xadrez

8h15 às 9h15

artes

9h20 às 10h20

english time 2nd/3rd

english time 4th/5th

10h40 às 11h40

oficina de invenções

8h15 às 9h15

robótica (1° e 2º ano)

violão (3º ao 5º ano)

9h20 às 10h20

robótica (3º ao 5º ano) 

violão (2º e 3º ano)

10h40 às 11h40

yoga

12h05 às 12h45

futsal misto

(4º e 5º ano)

17h30 às 18h30

ballet (T4 ao 1°

ano), ginástica

artística (1° ano) 

ou tae-kwon-do

natação (T4 e T5/ 

1° e 2° ano)

8h15  às 11h40



IMPORTANTE:

As vagas para cada curso são limitadas.

É necessário um número mínimo de alunos para formação das turmas.

tabela de preços

turma

+1 e +2

+1 e +2

+1 e +2

+1 e +2

+1

+1

+2

+1 e +2

+2

+1

+1

+1 e +2

+1 e +2

+1 e +2

+1 e +2

+2

+1

+1 e +2

+2

* Robótica
Para participar das aulas de robótica, os alunos precisam adquirir:
Kit Robota para T4 ao 2º

- Alunos novos em 2019: kit iniciante completo R$300,00 ou 3x R$100,00
- Alunos que cursaram 2018 e/ou anteriores: kit eletrônico junior R$57,00.
Kit Robota para 3º ao 5º ano
- Alunos novos em 2019 e todos do 3° ano: kit intermediário R$360,00 ou 3x R$ 120,00
- Alunos que cursaram 2016, 2017 e 2018: kit eletrônico intermediário R$70,00

valores

mensais (R$)

580,00

420,00

740,00

215,00

140,00

198,00

305,00

380,00

175,00

198,00

198,00

215,00

215,00*

198,00

215,00

250,00

380,00

175,00

198,00

atividade

academia (2x por semana)

after school (5x por semana até 18h)

after school (5x por semana até 19h)

artes

brincarte

circo

circo (2x por semana)

english time (2x por semana)

futsal

música

oficina de brinquedos

oficina de invenções

robótica

teatro

tênis

violão

vivência em inglês (2x por semana)

yoga

xadrez


