
  
COMUNICADO 002 – 05/02/2020 

De: Corpo Diretivo do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto  

Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Oficinas  

 

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis, 

 

O Corpo Diretivo do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto vem, por meio deste, divulgar as Oficinas de: 

Judô, Robótica e a Escolinha de Esportes, nas modalidades de Voleibol e Futsal.  

 

As Atividades estão em consonância com a intenção educativa do CAOP e objetivam oportunizar práticas 

motivadoras de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento da autonomia, do trabalho em equipe, da 

postura empreendedora e da capacidade de resolver problemas.  

 

As Oficinas acontecerão no horário extraturno, sob a responsabilidade dos professores que firmaram o 

contrato de locação de espaço e execução das atividades propostas.  Segue uma breve descrição a respeito de 

cada modalidade: 

 

MODALIDADE DESCRIÇÃO DIA/HORÁRIO 

 

Oficina de Judô 

 

 

Carlos Simões, Faixa 

Preta 3º DAN 

Crianças a partir de 4 anos de idade 

 

Objetivo Geral: Proporcionar o 

crescimento e o desenvolvimento 

harmônico das potencialidade 

psicomotoras, cognitivas, afetivas e da 

integração social para a formação do 

cidadão. 

3ª e 5ª feiras (a partir de 8 anos) 

17h e 30min às 18h e 30min 

 

4ª e 6ª feiras (4 anos até 7anos) 

 17h e 30min às 18h e 30min  

 

2 vezes por semana 

Valor mensal: R$75,00 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Robótica 

 

 

 

 

Para crianças a partir do 1º ano até o 9º 

ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivo Geral: Promover estudo de 

conceitos multidisciplinares, como 

Física, Matemática, Geografia, 

Raciocínio Lógico entre outros. Há 

variações no modo de aplicação e 

interação entre os(as) alunos(as), 

estimulando a criatividade, a 

inteligência e promovendo a 

interdisciplinaridade. 

Nos períodos da manhã e da 

tarde 

Obs.: As turmas serão divididas 

em veteranos e novatos. 

Os(as) alunos(as) novatos(as) 

 pagarão o valor de R$550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), 

parcelado em até 3 vezes, 

referente ao software e ao 

material do Programa de 

Robótica - Lego Zoom. 

 

 

1 vez por semana 

Valor mensal: R$70,00 

 

Escolinha de Esportes 

Futsal e Voleibol 

 

 

Crianças a  partir de 5 anos de idade 

 

Objetivo geral: Oferecer oportunidade 

da aprendizagem dos fundamentos do 

futebol e voleibol, contribuindo para o 

Futsal: 

• 5, 6 e 7 anos 

3ª e 5ª feiras  

17h30min às 18h30min 

• Acima de 7 anos 



Professor Gisângelo 

Machado 

desenvolvimento psico-físico-social de 

crianças e adolescentes, por meio da 

prática esportiva de forma orientada e 

com acompanhamento técnico. 

4ª e 6ª feiras 

 17h e 30min às 18h e 30 min 

 

Voleibol: 

 3ª e 5ª feiras 

 17h e 30min às 18h e 30 min 

 

2 vezes por semana 

Inscrição: R$66,00(com camisa) 

Valor mensal: R$50,00 

 

Início das Oficinas: Semana do dia 10 de fevereiro de 2020, com exceção da Oficina de Robótica, que 

começará na primeira semana de março. 

 

Inscrição: Será cobrada uma taxa de inscrição, que corresponde à mensalidade do mês em que o(a) aluno(a) 

iniciar as oficinas. O valor das mensalidades será o mesmo da inscrição, com exceção da Escolinha de 

Esportes. Tais mensalidades deverão ser pagas até o dia 15 de cada mês, na Recepção do Colégio. 

 

Observação: Todas as oficinas poderão acontecer em horários diferentes dos descritos acima, se houver 

uma demanda maior de alunos(as). 

 

Caso tenham interesse em inscrever seu(sua) filho(a) em uma ou mais oficinas, favor preencher a ficha de 

inscrição em anexo. 

 

Atenciosamente,  

 

Corpo Diretivo do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 


