
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 - 2020

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 masculino
(2º e 3º ano)
17h30 às 18h30

tênis (2º e 3º ano)
12h05 às 12h45
teatro
13h às 14h
circo
14h10 às 15h10
inglês Red Balloon
15h15 às 17h15
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

artes
13h às 14h
circo
xadrez
14h10 às 15h10
inglês Red Balloon
15h15 às 17h15
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 maker
15h30 às 16h30
after school
17h15 às 19h
futsal masculino
(4º e 5º ano)
17h30 às 18h30
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teatro
9h às 10h
inglês Red Balloon
10h às 12h

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

artes
9h às 10h
inglês Red Balloon
10h às 12h

robótica (T4 e T5/ 1° e 
2º ano)
circo
9h20 às 10h20
música
10h40 às 11h40

yoga
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

inglês Red Balloon
13h às 15h
teatro
15h05 às 16h05
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

inglês Red Balloon
13h às 15h
artes
15h05 às 16h05
after school
17h15 às 19h

música
13h às 14h
robótica (T4 e T5/1° e
 2º ano)
14h05 às 15h05
circo
15h30 às 16h30
after school
17h15 às 19h+
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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 masculino
(2º e 3º ano)
17h30 às 18h30

inglês Red Balloon
7h45 às 9h45
circo
9h50 às 10h50
xadrez
teatro
10h55 às 11h55
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 

inglês Red Balloon
7h45 às 9h45
circo
9h50 às 10h50
artes
10h55 às 11h55

oficina maker
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 masculino 
(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
yoga
12h05 às 12h45



atividade

academia (2x por semana)
after school (5x por semana até 18h)
after school (5x por semana até 19h)
artes
circo
circo (2x por semana)
futsal
inglês Red Balloon (2x por semana)
música
oficina maker
robótica
teatro
tênis
violão
xadrez
yoga

* Inglês Red Balloon
A mensalidade será paga diretamente para a Red Balloon, através de boleto bancário. A cobrança 
deste curso será feita em 12x ou proporcional à data de início.  Após a solicitação de matrícula 
online no site da Santi e a confirmação da vaga, a Red Balloon entrará em contato para a 
formalização da matrícula.
Divisão de turmas: As turmas serão divididas por idade até o 2° ano ou por nível de inglês, a 
partir do 3° ano. Agendaremos uma data para avaliação dos alunos matriculados no inglês 
extracurricular do 3° ao 5° ano.
Material didático: Compra online através de link a ser enviado pela Red Balloon e o pagamento 
poderá ser feito à vista com desconto de 4% ou parcelada em até 12x no cartão de crédito.
- Alunos T4 ao 1° ano: R$665,00
- Alunos 2° ao 5° ano: R$899,77

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
+2
+2
+1 e +2
+1
+1 e +2
+1 e +2
+1 e +2
+1 e +2
+2
+2
+1 e +2

* Robótica
Para participar das aulas de robótica, os alunos precisam adquirir na secretaria:
Kit Robota para T4 ao 2º
- Alunos novos em 2020: kit iniciante completo R$312,00 ou 3x R$104,00
- Alunos que cursaram 2019 e/ou anteriores: kit eletrônico junior R$59,00.
Kit Robota para 3º ao 5º ano 
- Alunos novos em 2020 e todos do 3° ano: kit intermediário R$375,00 ou 3x R$ 125,00
- Alunos que cursaram 2017, 2018 e 2019: kit eletrônico intermediário R$73,00

valores 
mensais (R$)
620,00
450,00
790,00
230,00
215,00
330,00
189,00
873,77
215,00
230,00
230,00
215,00
230,00
270,00
215,00
189,00


