
3º ao 5º ano do Ensino Fundamental
Anos Iniciais



Oficina com práticas diversificadas, como circuito motor, 
atividades rítmicas, expressivas e jogos cooperativos, que 
trabalha as competências físicas, sociais e éticas. Por 
meio dos jogos, a criança passa a entender e a 
estabelecer regras, que a auxiliam a resolver possíveis 
conflitos gerados no momento do jogo e a lidar de forma 
mais consciente e ativa com o mundo ao seu redor. A 
oficina é realizada em diferentes espaços, como Ginásio 
(CCEF), Campão e salas de multiuso.

Jogos Cooperativos

    Público: estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.



O Judô é uma arte marcial que utiliza os conhecimentos 
físico, psíquico e social de forma integrada. A oficina de 
judô tem como objetivo melhorar a concentração, 
proporcionar autocontrole e trabalhar questões de 
disciplina e relacionamento, que ensinadas dentro do 
tatame, também são utilizadas fora dele. A oficina é 
realizada na sala de Judô, equipada com tatames.

Judô

    Público: estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.



A oficina promove situações de aprendizagem que 
possibilita ao estudante desenvolver a sua autonomia, 
construir sua identidade e sua relação com os outros no 
meio em que vive. Tudo isso por meio de projetos e 
brincadeiras, sob orientação da monitora responsável 
pela turma. 

Eu e o Mundo

    Público: estudantes do 3º ao 5º anos do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.



Oficina realizada em língua inglesa com metodologia 
Cambridge, visa ampliar o repertório cultural e artístico, 
estimulando a curiosidade, a criatividade, a consciência e 
a expressão de sentimentos e de emoções. A partir de 
criações artísticas, o estudante constrói bases para um 
bom relacionamento interpessoal e para o pensamento 
crítico, ao manifestar seus diferentes pontos de vista e a 
apresentar seus trabalhos de forma confiante, além de 
praticar o idioma inglês de forma aplicada e natural.

Creative Minds

    Público: estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.



Na oficina, o estudante pratica variados estilos de danças 
urbanas, como Hip-hop, Locking, Popping e Break, entre 
outros. Com isso, desenvolve sua comunicação corporal, 
por meio de movimentos coordenados e harmoniosos, 
sua criatividade, a partir da criação de coreografias com 
o grupo, e diverte-se, enquanto pratica uma atividade 
física repleta de benefícios à sua saúde. A oficina é 
realizada na sala de Ballet.

Dança Urbana

    Público: estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.



Participar de uma banda é o grande diferencial dessa 
oficina. Nela, o estudante tem contato com diversos 
instrumentos musicais, como teclado, piano, violão, 
guitarra, e muitos instrumentos de percussão, incluindo a 
bateria, além do canto. Através da prática musical, o 
estudante tem a possibilidade de aumentar o seu senso 
crítico a respeito de vários gêneros e estilos musicais. 
Tocar e cantar em grupo causa sensação de 
pertencimento, assim como, cria condições para 
desenvolver a cooperação e a liderança.

Banda Farroups

    Público: estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.



Com uma proposta mão na massa, o estudante 
desenvolve, nessa oficina, projetos integrados utilizando 
a metodologia STEAM, que reúne conhecimentos de 
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. 
Participa da criação e construção de protótipos, soluciona 
problemas e interpreta suas próprias ideias, 
desenvolvendo habilidades essenciais para o século XXI, 
como criatividade, imaginação, inovação, pensamento 
crítico, comunicação e colaboração. A oficina acontece no 
Espaço Maker do Colégio Farroupilha, ambiente 
equipado para a prática de atividades mão na massa.

    Público: estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais.




