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Caros alunos, pais e responsáveis,

É com grande alegria que daremos início às Atividades Extracurriculares 2022.

Seguem abaixo algumas informações importantes sobre as modalidades, inscrição e pagamento.

INSCRIÇÃO
● Os alunos podem se inscrever em qualquer atividade proposta para sua turma, sempre no horário oposto ao 

horário de aula;

● Para realizar a inscrição, o responsável deve enviar um e-mail para a secretaria, através do 

contato@davinagasparini.com.br, informando o curso e horário que deseja inscrever o aluno;

● As vagas são limitadas, e os alunos serão matriculados por ordem de inscrição. Por este motivo, serão aceitas 

inscrições apenas via e-mail. Caso a modalidade atinja o número máximo de alunos na turma, o aluno ficará na 

lista de espera;

● As turmas serão efetivadas mediante o número mínimo de alunos por turma e modalidade. Caso alguma 

turma não atinja o número mínimo de alunos, os responsáveis serão notificados;

● Assim que a secretaria receber a inscrição do aluno, a mesma será confirmada por e-mail e será enviado o 

contrato de prestação de serviços para assinatura digital. É imprescindível a assinatura do contrato até o início 

das atividades, caso contrário a inscrição será cancelada e a vaga ficará em aberto;

● Os alunos do curso Integral também devem realizar inscrição para as atividades escolhidas, que seguirá a 

mesma ordem de recebimento dos demais alunos, sujeito ao limite de vagas de cada atividade.

AULAS
● As aulas terão início a partir do dia 03 de Março de 2022;

● Todas as aulas seguirão os protocolos de saúde enquanto durar o período de pandemia;

● As atividades são ministradas no Colégio, uma vez por semana, em aulas de 50 minutos de duração à 1h30 - a 

depender da modalidade;

● Não haverá reposição das aulas que coincidirem com feriados e/ou emendas de feriados;

● Os alunos deverão estar devidamente uniformizados e/ou com material solicitado para prática da atividade.

PAGAMENTO
● A primeira mensalidade, referente ao mês de Março, deverá ser paga através de boleto bancário com o 

vencimento em 07/03/2022. 

● O pagamento das demais mensalidades é realizado através de boleto bancário, unificado com as parcelas 

mensais da anuidade;

● O período das atividades, tal como o pagamento das mesmas, acontece de Março a Junho e de Agosto a 

Novembro;

● Fica estabelecido que, havendo inadimplência na mensalidade da atividade extracurricular, o Colégio se isenta 

da obrigação em prestar o serviço. Os responsáveis serão notificados e aluno poderá perder a vaga;

● Para realizar a inscrição da atividade extracurricular o aluno não pode ter pendências financeiras com o 

Colégio;

● Os custos extras referentes a figurino, uniforme e/ou material específico para a atividade, são de 

responsabilidade do contratante.

EVENTOS
● Devido ao cenário de pandemia que estamos vivendo, não sabemos em qual formato será possível a realização 

dos eventos extracurriculares. Caso sejam possíveis, informaremos de qual forma serão realizados, priorizando 

sempre os protocolos de saúde estabelecidos. 

mailto:contato@davinagasparini.com.br


BALLET - Maternal II ao 5º Ano

Como toda atividade física, o ballet apresenta inúmeras vantagens para o corpo e para a mente. Dentre os diversos 

benefícios que a dança traz, os principais são disciplina, postura e ritmo. As crianças desenvolvem a consciência 

corporal e trabalham a coordenação motora por meio de exercícios específicos. 
Uniforme necessário: Roupa para prática de ballet, sapatilha e cabelo preso em coque.

Não há necessidade de marca ou cor específica para a roupa de ballet. O cabelo deve ser preso, preferencialmente, em um coque alto.

Professora: Maiara Candioto

BASQUETE - 6º Ano Fundamental à 3ª Série EM

O basquete, assim como a vida, é um jogo coletivo que ajuda a desenvolver a sociabilidade, confiança e trabalho em 

equipe. Ajuda também a desenvolver o senso de direção, coordenação motora, habilidades psicomotoras, noções 

de espaço, tempo e ritmo.  

Uniforme necessário: Roupa adequada para a prática de esporte.

Professor: Paulo Rogério

CAPOEIRA - Maternal II ao 5º Ano

A Capoeira já está presente há mais de 20 anos no Davina Gasparini. A modalidade desenvolve no aluno habilidades 

que vão além das capacidades físicas, os alunos tomam consciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, 

facilitando o crescimento cognitivo e afetivo.

Uniforme necessário: Roupa adequada para prática de atividade física e que não limite a movimentação. 

Professora: Luane Cassano Fernandes

CIRCO - Maternal II ao 5º Ano

A oficina de Circo visa, por meio do ensino de técnicas básicas de aéreos, acrobacia de solo, acrobalance, 

manipulação de objetos e equilíbrios, despertar o interesse de crianças e adolescentes em um primeiro contato com 

a arte circense. O foco de orientação e aprendizagem são técnicas iniciais e de fácil apreensão e reprodução, 

podendo evoluir, gradativamente, para técnicas mais avançadas.

Uniforme necessário: Roupa adequada para prática de atividade física. (Roupas mais elásticas e confortáveis)

Professora: Tamara Portis Tobias

DANÇA - MUSICAL - 2º Ano Fundamental à 3ª Série EM

No curso de dança são trabalhados diversos ritmos diferentes em coreografias que farão parte do espetáculo 

musical apresentado em conjunto com os alunos curso de Teatro no final do ano. 

Figurino: Para a apresentação do espetáculo musical trabalhado ao longo do curso, a aquisição do figurino (média 

de R$200,00 a R$350,00) é imprescindível e de responsabilidade dos pais. Serão necessários alguns ensaios gerais 

próximos ao espetáculo, e o comprometimento dos alunos é essencial. 

*Observação: A apresentação da peça no final do ano dependerá das condições estabelecidas devido a pandemia. O 

Colégio pretende retomar as apresentações no teatro, portanto, pode ser possível a exigência de teste PCR em todos 

do elenco.

Uniforme necessário: Sapatilha

Professora: Milene Rodrigues

MODALIDADES



ESGRIMA - 2º ao 9º Ano Fundamental

A esgrima é um dos pouquíssimos esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição, em 

1896. A esgrima pode ser iniciada por crianças com idade a partir de 6 anos, com o apoio de brincadeiras e 

atividades lúdicas, para alcançar a concentração e a perfeição técnica exigida para a prática do esporte. 

Material: Não é necessário adquirir nenhum material.

Equipe: Life Quality - Assessoria Esportiva

FUTSAL - MISTO - 2º ao 9º Ano Fundamental

O futebol, assim como a vida, é um jogo coletivo que ajuda a desenvolver a sociabilidade, confiança e trabalho em 

equipe. Ajuda também a desenvolver o senso de direção, coordenação motora, habilidades psicomotoras, noções 

de espaço, tempo e ritmo. 

Uniforme necessário: Roupa adequada para a prática de esporte.

Professor: Paulo Rogério

JUDÔ - Maternal II ao 5º Ano

Através do judô a criança pode experimentar movimentos novos e diferentes, melhorar a coordenação motora e ter 

maior domínio corporal. O Judô prioriza o trabalho em grupo, a amizade e a disciplina. 

Uniforme necessário: Kimono e faixa.

Não há necessidade de marca ou cor específica para o kimono. A faixa deve ser a branca se o aluno estiver iniciando 

no esporte, ou da cor de sua graduação caso já pratique judô.

Professor: Roberto Orsi

ROBÓTICA - 1º ao 9º Ano Fundamental

A Robótica pedagógica desenvolve um currículo apoiado na ciência, tecnologia, engenharia, matemática, dentre 

outros conhecimentos. O aluno aprende através do visual e do concreto. 

Material: Não é necessário adquirir nenhum material.

Professor: Jefferson Barbosa Jimenez

TEATRO - 2º Ano Fundamental à 3ª Série EM

O teatro contribui para o desenvolvimento e formação da personalidade da criança, promove o autoconhecimento e 

a  confiança, exercita a escuta para com o próximo e desenvolve uma melhor percepção do mundo.

Figurino: Para a apresentação do espetáculo musical trabalhado ao longo do curso, a aquisição do figurino (média 

de R$200,00 a R$350,00) é imprescindível e de responsabilidade dos pais. Serão necessários alguns ensaios gerais 

próximos ao espetáculo, e o comprometimento dos alunos é essencial. 

*Observação: A apresentação da peça no final do ano dependerá das condições estabelecidas devido a pandemia. O 

Colégio pretende retomar as apresentações no teatro, portanto, pode ser possível a exigência de teste PCR em todos 

do elenco.

Professora: Milene Rodrigues

MODALIDADES



VÔLEI - 6º Ano Fundamental à 3ª Série EM

O vôlei é um jogo coletivo que ajuda a desenvolver a sociabilidade, confiança e trabalho em equipe. Ajuda também 

a desenvolver o senso de direção, coordenação motora, habilidades psicomotoras, noções de espaço, tempo e 

ritmo.  

Uniforme necessário: Roupa adequada para a prática de esporte.

Professor: Paulo Rogério

XADREZ - 2º ao 9º Ano Fundamental

O xadrez é um excelente exercício mental que trabalha a concentração, estratégia, antecipação, tomada de 

decisões, paciência e raciocínio lógico. O professor Marcelo é licenciado em Xadrez Pedagógico pela Confederação 

Brasileira de Xadrez e, atualmente, cursando pós-graduação em xadrez.

Material: Não é necessário adquirir nenhum material.

Professor: Marcelo de Oliveira

MODALIDADES



HORÁRIOS E VALORES
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO

BALLET Maternal II e Jardim I - Alunos Vespertino Segunda-feira 9h às 9h50 R$ 90,00

BALLET Maternal II e Jardim I - Alunos Matutino Segunda-feira 14h às 14h50 R$ 90,00

BALLET Jardim II e 1º Ano - Alunos Vespertino Segunda-feira 10h às 10h50 R$ 90,00

BALLET Jardim II e 1º Ano - Alunos Matutino Segunda-feira 15h às 15h50 R$ 90,00

CAPOEIRA Maternal II e Jardim I - Alunos Vespertino Quarta-feira 9h às 9h50 R$ 90,00

CAPOEIRA Maternal II e Jardim I - Alunos Matutino Quarta-feira 14h às 14h50 R$ 90,00

CAPOEIRA Jardim II e 1º Ano - Alunos Vespertino Quarta-feira 10h às 10h50 R$ 90,00

CAPOEIRA Jardim II e 1º Ano - Alunos Matutino Quarta-feira 15h às 15h50 R$ 90,00

CIRCO Maternal II e Jardim I - Alunos Vespertino Terça-feira 9h às 9h50 R$ 90,00

CIRCO Maternal II e Jardim I - Alunos Matutino Terça-feira 14h às 14h50 R$ 90,00

CIRCO Jardim II e 1º Ano - Alunos Vespertino Terça-feira 10h às 10h50 R$ 90,00

CIRCO Jardim II e 1º Ano - Alunos Matutino Terça-feira 15h às 15h50 R$ 90,00

JUDÔ Maternal II e Jardim I - Alunos Vespertino Sexta-feira 9h às 9h50 R$ 90,00

JUDÔ Maternal II e Jardim I - Alunos Matutino Sexta-feira 14h às 14h50 R$ 90,00

JUDÔ Jardim II e 1º Ano - Alunos Vespertino Sexta-feira 10h às 10h50 R$ 90,00

JUDÔ Jardim II e 1º Ano - Alunos Matutino Sexta-feira 15h às 15h50 R$ 90,00

ROBÓTICA 1º Ano Fundamental Terça-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00



HORÁRIOS E VALORES
ENSINO FUNDAMENTAL I

BALLET Fundamental I - 2º ao 5º Ano - Alunos vespertino Segunda-feira 11h às 11h50 R$ 90,00

BALLET Fundamental I - 2º ao 5º Ano - Alunos matutino Segunda-feira 13h10 às 14h R$ 90,00

CAPOEIRA Fundamental I - 2º ao 5º Ano Segunda-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

CIRCO Fundamental I - 2º ao 5º Ano Terça-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

DANÇA Fundamental I - 2º ao 5º Ano Quinta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

ESGRIMA Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Segunda-feira 12h20 às 13h10 R$ 150,00

FUTSAL MISTO Fundamental I - 2º ao 5º Ano Quinta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

JUDÔ Fundamental I - 2º ao 5º Ano - Alunos vespertino Sexta-feira 11h às 11h50 R$ 90,00

JUDÔ Fundamental I - 2º ao 5º Ano - Alunos matutino Sexta-feira 13h10 às 14h R$ 90,00

ROBÓTICA Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Segunda-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

ROBÓTICA Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Quarta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

TEATRO Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano - Alunos vespertino Quinta-feira 10h às 11h30 R$ 110,00

TEATRO Fundamental I - 2º ao 5º Ano - Alunos matutino Quarta-feira 13h30 às 15h R$ 110,00

XADREZ Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Sexta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00



HORÁRIOS E VALORES
ENSINO FUNDAMENTAL II

BASQUETE Fundamental II - 6º ao 9º Ano Quinta-feira 11h30 às 12h20 R$ 90,00

BASQUETE Fundamental II - 6º ao 9º Ano Quinta-feira 13h20 às 14h10 R$ 90,00

DANÇA Fundamental II - 6º ao 9º Ano Quarta-feira 12h30 às 13h20 R$ 90,00

ESGRIMA Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Segunda-feira 12h20 às 13h10 R$ 150,00

FUTSAL Fundamental II - 6º ao 9º Ano Terça-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

ROBÓTICA Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Segunda-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

ROBÓTICA Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Quarta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

TEATRO Fundamental II e Ensino Médio - 6º ano à 3ª Série EM Quarta-feira 15h às 16h30 R$ 110,00

TEATRO Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano - Alunos vespertino Quinta-feira 10h às 11h30 R$ 110,00

VÔLEI Fundamental II - 6º ao 9º Ano Sexta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00

XADREZ Fundamental I e II - 2º ao 9º Ano Sexta-feira 12h20 às 13h10 R$ 90,00



HORÁRIOS E VALORES
ENSINO MÉDIO

BASQUETE Ensino Médio - 1ª a 3ª Série Terça-feira 15h30 às 16h20 R$ 90,00

DANÇA Ensino Médio - 1ª a 3ª Série Segunda-feira 14h10 às 15h R$ 90,00

TEATRO Fundamental II e Ensino Médio - 6º ano à 3ª Série EM Quarta-feira 15h às 16h30 R$ 110,00

VÔLEI Ensino Médio - 1ª a 3ª Série Quinta-feira 14h10 às 15h R$ 90,00



INGLÊS DA CULTURA INGLESA COMO 
EXTRACURRICULAR NO DAVINA

A PARTIR DO 1º ANO FUNDAMENTAL



INFORMAÇÕES GERAIS

Se aprender inglês de um jeito novo e divertido está nos seus planos para 2022, não deixe de se matricular nos

cursos extracurriculares da Cultura Inglesa! Inglês com cultura, ciência e tecnologia e desconto exclusivo para nossos 

alunos!

O contrato, informações sobre turmas e sobre as aulas são realizados pela Cultura Inglesa. O Colégio apenas 

disponibiliza o espaço para maior conforto dos pais e alunos.

● Aulas com professores da Cultura Inglesa;

● Jogos e atividades digitais na Plataforma de Experiência Gamificada;

● 10% de desconto para alunos do Davina Gasparini;

● Entre em contato com a unidade responsável e confira nossas condições comerciais especiais.

Está interessado e gostaria de contato para saber mais? 

Preencha esse formulário (https://lp.culturainglesa.com.br/escolas) que entraremos em contato com você em 

breve!

Material didático com conteúdo exclusivo para melhor experiência dentro e fora de sala de aula, podendo ser 

adquirido no portal do aluno e responsável. Material didático não incluso no investimento do curso regular.

Turma sujeita à disponibilidade de vagas e à formação com quórum mínimo de participantes. Valores e condições 

até 28/02/2022.

Para mais informações, contatar diretamente nossa atendente Amanda no WhatsApp: (11) 99785-5258.

INFORMAÇÕES SOBRE OS NÍVEIS

Nível: PRE KIDS 1 (turma para 1º Ano e 2º Ano Fundamental)

Dia/horário: Terças-feiras e quintas-feiras das 12h20 às 13h20

Início e término primeiro semestre:  08/03/2022 - 21/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ 310,00 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio)  

Investimento anual PRE KIDS 1 e PRE KIDS 2 - 11x de R$ R$ 338,18 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Nível: KIDS 1 (turma para 3º Ano Fundamental)

Dia/horário: Terças-feiras e quintas-feiras das 12h20 às 13h20

Início e término primeiro semestre:  08/03/2022 - 21/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ 310,00 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Investimento anual KIDS 1 e KIDS 2 - 11x de R$ R$ 338,18 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

https://lp.culturainglesa.com.br/escolas


Os alunos precisam passar por uma classificação de nível para as turmas abaixo:

Nível: TEENAGER 1

Dia/horário: Terças-feiras: das 13h30 às 14h30, intervalo de 15 minutos, segunda aula das 14h45 às 15h45.

Início e término primeiro semestre:  08/03/2022 - 14/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ 310,00 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Investimento anual: TEENAGER 1 e TEENAGER 2 - 11x de R$ 338,18 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio)

Nível: TEENAGER 3

Dia/horário:  Quintas-feiras: das 13h45 às 14h45, intervalo de 15 minutos, segunda aula das 15h00 às 16h00.  

Início e término primeiro semestre:  10/03/2022 - 23/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ 310,00 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Investimento anual  TEENAGER 1 e TEENAGER 2 - 11x de R$ 338,18 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Nível: TEENAGER 5

Dia/horário:  Terças-feiras e quintas-feiras das 12h15 às 13h30

Início e término primeiro semestre:  08/03/2022 - 21/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ R$ 538,65 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Investimento anual  TEENAGER 5 e TEENAGER 6 - 11x de R$ 587,62 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Nível: Glob 2 (Básico para adolescentes)

Dia/horário: Terças-feiras: das 13h45 às 14h45, intervalo de 15 minutos, segunda aula das 15h00 às 16h00.

Início e término primeiro semestre:  08/03/2022 - 14/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ 376,00 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio)  

Investimento anual GLOB 2/GLOB 3 - 11x de R$ 410,18  (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Nível: INTERMEDIATE 1 

Dia/horário: Quintas-feiras: das 13h45 às 15h00, intervalo de 15 minutos, segunda aula das 15h15 às 16h15.

Início e término primeiro semestre:  10/03/2022 - 23/06/2022

Investimento semestral: 6 parcelas R$ 483,20 (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 

Investimento anual INTERMEDIATE 1 e 2 - 11x de R$ 527,12  (Valor c/ desconto curso + desconto colégio) 




