
valores mensais (R$)
175,00
380,00
175,00
175,00
250,00
215,00
198,00

A participação no vôlei é mediante 
convocação, sem custo para o aluno.

As atividades do SantiSustentável são 
gratuitas para o aluno. Quando houver 
visita externa, o custo com transporte 
é dividido entre os participantes.

atividades
Basquete Misto (1x por semana)
Exchange!  (inglês 2x por semana)
Futsal Misto (1x por semana)
Handebol Feminino (1x por semana)
Violão (1x por semana)
Oficina Maker (1x por semana)
Curso de Cinema (1x por semana)

Vôlei pré-mirim feminino (2x por semana)
Vôlei pré-mirim masculino (2x por semana)
Vôlei mirim feminino (2x por semana)
Vôlei mirim masculino (2x por semana)

Atividades SantiSustentável (1x por semana)

Atividades
Esportivas

Cursos
Anuais

Exchange!
13h30 às 14h30
 

Exchange!
13h30 às 14h30
  

Violão
15h às 16h
 

EF2 - 2019

As atividades do Conexão são propostas para alunos do 6° ao 9° anos que visam ampliar o 
desenvolvimento do jovem por meio de projetos voltados para a comunidade, oficinas com foco em 
habilidades que vão além do currículo e atividades esportivas. Escolha as atividades extracurriculares 
que melhor atendem as necessidades de seu filho e faça a inscrição. Seja bem vindo!

Vôlei pré-mirim 
feminino
16h às 17h30

Futsal Misto
13h50 às 14h50

Basquete Misto
13h50 às 14h50

Vôlei pré-mirim 
feminino
16h às 17h30

Vôlei pré-mirim 
masculino
16h às 17h30

Vôlei pré-mirim 
masculino
16h às 17h30

Vôlei mirim
feminino
18h30 às 19h45

Vôlei mirim
feminino
17h15 às 18h30

Vôlei mirim
masculino
18h30 às 19h45

Vôlei mirim
masculino
18h30 às 19h45

É necessário um número mínimo de alunos para que as atividades 
aconteçam. As vagas são limitadas. 

Santi
Sustentável

tabela de preços

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

Oficina Maker
14h às 15h
 

Rede Vagalume
14h às 15h30
 

Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável ONU
14h30 às 15h30
 

Handebol feminino
14h50 às 15h50

Oficinas
Curso de cinema
13h30 às 14h30
 



CURSOS ANUAIS E ATIVIDADES ESPORTIVAS

VIOLÃO – quintas-feiras, das 15h às 16h
Por meio da interpretação de melodias, batidas, solo, voz e outros fundamentos da linguagem musical, os 
alunos aprendem a tocar o instrumento e desenvolvem suas habilidades junto com o grupo.
Educador: Daniel Farinha

EXCHANGE! – segundas-feiras e quartas-feiras, das 13h30 às 14h30

Em parceria com a Target idiomas, o Exchange é um curso de inglês em que os alunos aprendem e fazem uso 
da língua inglesa por meio de intercâmbio de informação com outros países, participando de projetos 
internacionais e/ou estudando suas culturas em projetos desenvolvidos internamente.
Educador: equipe Target

OFICINA MAKER – sexta-feira, das 14h às 15h
Em parceria com a Robota, o curso promoverá a exploração, construção, experimentação e o aprendizado 
colaborativo e coletivo, na medida em que os participantes serão convidados a colocar a mão na massa para 
criar soluções criativas e inovadoras para problemáticas de interesse do grupo. O programa é baseado no 
conceito STEAM, que explora habilidades relacionadas a ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. 
Educador: equipe Robota

BASQUETE MISTO – terças-feiras, das 13h50  às 14h50

As aulas são abertas para todos os meninos e meninas interessados do 6º ao 9º ano e tem como objetivo 
ensinar a técnica e possibilitar a prática do basquetebol. Durante o ano, é possível que haja jogos amistosos e 
competições, das quais participarão os jogadores selecionados pelo treinador. 
Treinador: Diogo Oliveira

FUTSAL MISTO – quintas-feiras, das 13h50  às 14h50

O treino é aberto para todos os meninos e meninas interessados. Durante o ano, é possível que haja jogos 
amistosos e competições, das quais participarão os jogadores selecionados pelo treinador. 
Treinador: Diogo Oliveira

HANDEBOL FEMININO – terças-feiras, das 14h50  às 15h50

As aulas são abertas para todos as meninas interessadas do 6º ao 9º ano e tem como objetivo ensinar a 
técnica e possibilitar a prática do handebol. Durante o ano, é possível que haja jogos amistosos e 
competições, das quais participarão os jogadores selecionados pelo treinador. 
Treinador: Diogo Oliveira

VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO

O treinamento de vôlei é exclusivo para alunos selecionados para competir pela Escola Santi nesta 
modalidade. A convocação é feita pelo técnico/treinador e pode acontecer ao longo de todo o Ensino 
Fundamental 2, a partir das habilidades dos alunos e critérios definidos por ele.
Os treinos das primeiras duas semanas de aula são abertos para todos os alunos que queiram participar da 
seleção. Os interessados devem comparecer ao treino de sua categoria e informar ao professor Orlando que 
participará da seleção. Ele dará as orientações.
Treinador: Orlando Gabrielli Jr.

SANTISUSTENTÁVEL

REDE VAGALUME – terças-feiras, das 14h às 15h30

Programa de intercâmbio cultural que promove a troca entre jovens de São Paulo e de comunidades rurais da 
Amazônia. Os alunos refletem sobre temas relacionados a identidade e meio ambiente e produzem materiais 
que ilustram as discussões para trocar com uma escola parceira da região amazônica.
Educador: Vanessa Correia, em parceria com equipe a equipe de Associação Vagalume

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ONU – segundas-feiras, das 14h30 às 15h30

Esse curso buscará desenvolver práticas de sustentabilidade propostas pela ONU através de aulas dinâmicas, 
programas de trabalho multidisciplinares e ações lúdicas do cotidiano dos alunos e do contexto 
escola-comunidade.
Educador: Ivan Staicov

OFICINA
CURSO DE CINEMA - segunda-feira, das 13h30 às 14h30
Três meses, um curta: mais que uma ideia na cabeça e uma câmera na mão! 
Um programa intenso e abrangente em que o aluno aprende e faz cinema, através da realização de 
curta-metragem. Do roteiro à edição, o aluno experimenta cada passo do processo de produção 
cinematográfica. 
Educador: Tássia de Melo e Lara Hassum

Saiba mais sobre as atividades


