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10. Atividades extracurriculares 

 
São opcionais, mediante taxa e/ou matrícula e prestações. 

 

 
10.1. TISC – Tempo Integral Santa Cecília 
 

O TISC tem por objetivo promover o desenvolvimento integral dos alunos da Educação 
Infantil (a partir do Infantil 4) e 1º ano do Ensino Fundamental aos alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Santa Cecília (da Educ. Infantil ao 5º ano do Ens. 
Fundamental, 3 ou 5 dias), respeitando suas diferenças e possibilitando a ampliação do 
conhecimento no campo cognitivo e social. Para tanto, desenvolvemos atividades de 
esporte, leitura, artes, informática, inglês, dança, teatro, lazer e cultura, estimulando as 
crianças a aprender com autonomia, tanto na realização de atividades escolares, quanto na 
formação do hábito de estudo. 
 

NOSSO DIA A DIA 
 

Horário 

 Banho, almoço e repouso: 11h45min às 13h30min 

 Estudo orientado e atividades: 13h30min às 17h45min (Infantil 4 ao 5º ano do Ensino 
 Fundamental) e 13h40min às 17h (6º e 7º ano do Ensino Fundamental) 
 

Obs.: Almoço: cardápio variado e supervisionado por uma nutricionista.  
  

Esportes 
 As crianças podem escolher uma dentre as modalidades a seguir: Futsal, Vôlei, Judô, 
Basquete, Ginástica Olímpica e Ginástica Rítmica. Essas atividades são trabalhadas com o 
objetivo de desenvolver o equilíbrio emocional, a boa forma física e o senso de cooperação. 
 

Informática 
 Novas tecnologias são utilizadas como recurso pedagógico na busca de conhecimento, 
estimulando a pesquisa e a criatividade das crianças. 
 

Vida prática 
  O cotidiano é um momento rico para estimularmos a autonomia e a independência, 
respeitando as regras de convivência interpessoal e as noções de boas maneiras. As 
vivências do Tempo Integral também privilegiam a formação humana e espiritual das 
crianças. 
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Inglês 

 

Para alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental 
Em parceria com a International School, oferecemos Ensino Bilíngue com carga horária 

de 3 ou 5 horas/aula semanais integrada à proposta pedagógica. 
 

Atividades Culturais 
Visitas a museus, cinemas, teatros e exposições são vivências do Tempo Integral, 

construindo e ampliando os seus conhecimentos sobre o mundo.  
 

Dança e Teatro 
A sensibilização para as artes acontece a partir de três eixos: o conhecer, o apreciar e 

o fazer, que são trabalhados visando ao desenvolvimento físico, emocional e social da 
criança. 
  

Arte-Educação 
Vivência de atividades que estimulem o prazer pela arte nas suas formas mais 

variadas. 
  

Estudo Orientado 
As crianças são estimuladas a aprender com autonomia, tanto na realização das 

atividades escolares quanto na formação do hábito de estudo. 
 

Fardamento 
Uso obrigatório de fardamento específico. 

 

 

OBS.: Nossas atividades do Serviço de Orientação de Estudo são destinadas aos alunos 

do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, que proporcionarão uma aprendizagem 
significativa por meio de orientação das atividades escolares, trabalhos, pesquisas e 
preparação para as avaliações. O serviço será disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 
13h40min às 17h. 
 
 
 

10.2. Viagens Pedagógicas 
 

Viajar para o Santa Cecília é ampliar as possibilidades de conhecimento. É participar de 
uma sala de aula fora da escola, promovendo aprendizagens científicas, culturais e 
relacionais. 
• 4º ano – Siará: um mar de conhecimento (Costa Leste) 
• 5º ano – Viva Nordeste (Recife e Olinda) 
• 6º ano – Cariri 
• 7º ano – Maranhão (Lençóis Maranhenses e São Luís) 
• 8º ano – Fernando de Noronha 
• 9º ano – Chapada Diamantina (Salvador e Chapada Diamantina) 
• Ensino Médio – Viagem para o Sul do Brasil (RJ, SP, PR, SC, RJ) 
• Projeto Euro – Países da Europa 
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10.3. Núcleo de Arte 
 

A arte colabora para ampliar o conhecimento corporal, as inter-relações, a convivência 
e a expressão. Para tanto, o Colégio dispõe de uma vasta e diversificada possibilidade na 
abordagem artística. 

 

Dança (alunos a partir de 4 anos)   Teatro (alunos a partir de 6 anos) 
 

Balé    Música (alunos a partir de 7 anos) 
Jazz    Coral  
Sapateado   Flauta  
Babyclass   Violão 
  
 

10.4. Núcleo de Esporte 
 

O Serviço de Educação Física e Desportos (SED) tem como objetivo despertar no aluno 
o interesse pela prática saudável de atividades físicas que favoreçam uma melhor qualidade 
de vida e o entendimento do conceito de Cultura Corporal. 

Para atingir essa finalidade, além das aulas de Educação Física para alunos da 
Educação Infantil ao              2º ano do Ensino Médio, temos: 
• Núcleo de Esporte, com aulas de Basquete, Futsal, Handebol, Judô e Vôlei, Ginástica 

Olímpica, durante as quais iniciamos o aprendizado dos esportes;  
• Equipes esportivas, com treinamentos de Basquete, Futsal, Judô e Vôlei, em que os 

alunos desenvolvem e aperfeiçoam o seu aprendizado esportivo. 
 
 

10.5. Super Geeks 
 

O Colégio Santa Cecília firmou uma parceria com a SuperGeeks, escola que atua na 
educação Maker, na Programação e na Robótica. Especializada no desenvolvimento de 
competências digitais para crianças e adolescentes, incentivando a experimentação e 
estimulando habilidades socioemocionais, a criatividade e a inovação, além de trabalhar 
raciocínio lógico, foco e concentração, pensamento sistêmico, entre várias outras 
habilidades necessárias no mundo atual. A parceria visa oferecer aos alunos cursos nas 
dependências do Colégio Santa Cecília, adequados a cada faixa etária. 

 
 

10.6. Santa Cecília High School 

O Colégio Santa Cecília estabeleceu parceria direta com a Universidade de Missouri 
para oferecer aos alunos a oportunidade de fazer uma dupla formação, com currículo 
americano (reconhecido pelo Governo dos EUA), sem perdas para o currículo brasileiro. 

O Santa Cecília High School tem como objetivo pedagógico o desenvolvimento de 
habilidades avançadas de escrita, leitura e fala em Inglês culto, orientadas para a geração 
de credibilidade e clareza por meio da argumentação. 

 

 

 

 




