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Oficinas e Cursos
Uirapuru
O Colégio Uirapuru vem trabalhando cada vez mais
no desenvolvimento dos alunos em projetos que vão
além das salas de aula, estimulando diferentes formas
de pensar, de agir e de se expressar. Os cursos
e oficinas livres são direcionados às diversas faixas
etárias, respeitando o nível de desenvolvimento de cada
segmento. O principal objetivo dessas atividades
é estimular a capacidade de construção crítica, criativa
e colaborativa dos nossos alunos, para que possam levar
estas práticas para vida pessoal e profissional, sempre
focado no desenvolvimento do ser humano e suas
potencialidades.
INSCRIÇÕES NA TESOURARIA DO COLÉGIO

LIBRAS
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

3º/4º/5º ANOS
Descritivo
Aprendizagem básica de comunicação dos surdos.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15h (10 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
SEGUNDA: 10h às 11h30
TERÇA: 14h às 15h30
PROFESSOR: Alexandre Santos
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 8
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 16
VALOR: 4 X R$100,00

CODIFICANDO
4º E 5º ANOS
Descritivo
Já ouviu falar de Minecraft Educational Edition?
O objetivo desta oficina é ensinar o básico da programação de computadores
utilizando o Minecraft Educational Edition, que é uma versão oficial do jogo adaptada
para sala de aula. Os alunos irão construir cenários e vencer desafios utilizando a
programação dentro do jogo, unindo diversão e conhecimento!

Objetivo
Ensinar programação de computadores, trabalhar com o ensino colaborativo,
compreender e construir montagens virtuais usando o Minecraft Educational Edition,
desenvolver o raciocínio lógico.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15h (10 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
SEGUNDA: 8h às 9h30 ou 14h às 15h30
PROFESSOR: Yuri
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 6
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 12
VALOR: 4 X R$175,00

MAKERANDO:
DESMONTE, CRIE E REFAÇA

4º E 5º ANOS

Descritivo
Trabalhar com a cultura maker. Vivenciar experiências de trabalho colaborativo.
Compreender e construir montagens usando componentes eletrônicos.
Trabalhar a criatividade. Desenvolver o espírito investigativo.
Desenvolver o raciocínio lógico. Explorar a habilidade de solucionar problemas.

Objetivo
A criação e a prototipagem serão uma boa combinação nesta oficina. Esta Oficina
integra habilidades motoras, onde trabalharemos com o manuseio de ferramentas
como chave de fenda, martelo, chave de boca, parafusos, etc. Ao longo das
atividades serão introduzidos, de maneira lúdica, conceitos básicos de física, química
e biologia despertando a criatividade, o espírito investigativo e a invenção!

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15h (10 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
QUARTA: 8h às 9h30
TERÇA: 14h às 15h30
PROFESSOR: Eric Pizzini Bernardo
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 6
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 12
VALOR: 4 X R$175,00

TEATRO
4ºE 5ºANOS
Objetivo
Teatro estudantil como ferramenta de transformação individual e coletiva.
Através de jogos teatrais, técnicas de improviso e interpretação, o curso estimula
em seus alunos/atores o conhecimento de si mesmos e do outro ao promover,
e se apoiar, no que há de mais valioso no contexto escolar, o desenvolvimento
do ser humano e suas potencialidades.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18h (12 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
SEXTA: 7h30 às 9h
PROFESSOR: Gustavo Vieira
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 8
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 16
VALOR: 4 X R$100,00

TEATRO
4º/5º/6º/7º ANOS
Objetivo
Teatro estudantil como ferramenta de transformação individual e coletiva.
Através de jogos teatrais, técnicas de improviso e interpretação, o curso estimula
em seus alunos/atores o conhecimento de si mesmos e do outro ao promover,
e se apoiar, no que há de mais valioso no contexto escolar, o desenvolvimento
do ser humano e suas potencialidades.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18h (12 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
QUARTA: 15h45 às 17h15
PROFESSOR: Gustavo Vieira
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 8
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 16
VALOR: 4 X R$100,00

ELETRIZANDO:
FIO, PILHA E LUZ
6º E 7ºANOS
Descritivo
Trabalhar com a cultura maker. Vivenciar experiências de trabalho colaborativo.
Compreender e construir montagens usando elementos básicos de circuitos elétricos
e sucata. Trabalhar a criatividade. Desenvolver o espírito investigativo.
Explorar a habilidade de solucionar problemas. Despertar os pequenos inventores.
Pensar como as “coisas” funcionam.

Objetivo
Esta oficina é uma mistura de criatividade, construção, invenção e manuseio
de ferramentas. Integra materiais diversos, permitindo que os alunos resolvam
problemas físicos, usando madeira, molas, sucata e outros materiais, introduzindo
conceitos básicos de circuitos eletrônicos. Criar objetos e máquinas para ver
como eles funcionam também faz parte da oficina. Serão alguns inventores em ação,
que irão passear pelo universo da construção, manipulando fios, geradores
e atuadores durante suas produções.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15h (10 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
TERÇA: 15h45 às 17h15
PROFESSOR: Eric Pizzini Bernardo
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 8
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 14
VALOR: 4 X R$175,00

ROBOTIZANDO
6º/7°/8°/9° ANOS
Descritivo
Trabalhar com a cultura maker. Vivenciar experiências de trabalho colaborativo.
Compreender e construir montagens usando sensores, motores, atuadores
e engrenagens. Trabalhar a criatividade. Desenvolver o espírito investigativo.
Desenvolver o raciocínio lógico na programação dos robôs.
Explorar a habilidade de solucionar problemas.

Objetivo
A Robótica aplicada à Educação possibilita o desenvolvimento de atividades
multidisciplinares, o trabalho em grupo, a investigação e a solução de problemas
tornando a aprendizagem ativa, dialogal e participativa, na qual o aluno é o sujeito
do processo de construção do conhecimento. A Oficina de Robótica privilegia
atividades lúdicas que desafiam o aluno a vivenciar, na prática, através da construção
de robôs controlados por computadores, conceitos de lógica, programação
e estruturação. A cooperação, o planejamento, a pesquisa, a definição de ações
e a tomada de decisão são necessários durante a construção dos protótipos
na oficina. A construção e desconstrução são ações constantes nas aulas,
assim como a aprendizagem através de tentativas e erros e a programação
através do software Robotic for Vex Robotics.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15h (10 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
QUARTA: 15h45 às 17h15
PROFESSOR: Murilo Murakami
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 8
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 14
VALOR: 4 X R$175,00

ELETRIZANDO:
FIO, PILHA E LUZ
8° E 9° ANOS
Descritivo
Trabalhar com a cultura maker. Vivenciar experiências de trabalho colaborativo.
Compreender e construir montagens usando elementos básicos de circuitos elétricos
e sucata. Trabalhar a criatividade. Desenvolver o espírito investigativo.
Explorar a habilidade de solucionar problemas. Despertar os pequenos inventores.
Pensar como as “coisas” funcionam.

Objetivo
Esta oficina é uma mistura de criatividade, construção, invenção e manuseio
de ferramentas. Integra materiais diversos, permitindo que os alunos resolvam
problemas físicos, usando madeira, molas, sucata e outros materiais, introduzindo
conceitos básicos de circuitos eletrônicos. Criar objetos e máquinas para ver
como eles funcionam também faz parte da oficina. Serão alguns inventores em ação,
que irão passear pelo universo da construção, manipulando fios, geradores
e atuadores durante suas produções.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15h (10 encontros)
HORÁRIOS DAS AULAS:
QUINTA: 15h45 às 17h15
PROFESSOR: Eric Pizzini Bernardo
NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS: 8
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 14
VALOR: 4 X R$175,00

Para mais informações sobre os cursos,
entre em contato com a Tesouraria do Colégio.

GRANDES HISTÓRIAS
COMEÇAM AQUI.

Av. Professor Arthur Fonseca, 633 Jd. Emília
Sorocaba/SP • Tel: (15) 2102-6600
colegiouirapuru.com.br • facebook.com/colegiouirapuru

