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O Sistema de Ensino Friburgo contempla em 
sua proposta pedagógica a formação integral 
do aluno, fundamentada em atitudes, 
competências e habilidades.

Esse prolongamento do período escolar atua 
dentro de um espírito coletivo de tal modo que 
facilita a gestão do cotidiano e potencializa o 
auto-conhecimento, permitindo ao aluno 
assumir com clareza seu papel social, isto é, seu 
compromisso com o outro e com suas próprias 
escolhas. 

As modalidades oferecidas pelo Período 
Ampliado estão divididas em cinco núcleos 
distintos:

AMÉLIA GAULEZ
COORD. DO PERÍODO AMPLIADO

CIRO RODRIGUES FIGUEIREDO
DIREÇÃO GERAL

Núcleo Cultural
Núcleo Esportivo
Núcleo Tecnológico
Núcleo Língua Estrangeira
Núcleo Horário de Estudos
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Inglês e Espanhol
2º ao 9º Fundamental

O curso tem um caráter bilíngue porque amplia a 
aprendizagem ao inserir o aluno em um ambiente cuja 
referência para a comunicação é a língua inglesa / 
espanhol.

Os projetos estimulam o estudo de um determinado 
tema de interesse do grupo de modo a promover 
suporte linguístico, favorecer e estimular o vínculo 
entre a língua e o aprendiz e, consequentemente, 
inseri-lo naturalmente nesse contexto cultural com 
fluência oral e auditiva.

Professora Márcia Berea Xavier

Bacharelado e Licenciatura em Inglês - Universidade Anhembi Morumbi -
Especialização pela International House School / Londres - Inglaterra

Professora Andréa Blasques 
Pós-graduada pela universidade 

Complutense de Madrid e pela PUC/SP
Graduada em letras  pela Universidade Presbiteriana Makenzie

Núcleo Língua Estrangeira

Núcleo Cultural
Teatro
2º ao 9º Fundamental

O curso de teatro aprimora a narrativa através das 
técnicas teatrais. A capacidade criativa se 
desenvolve por meio da expressão de ideias 
valorizadas no contexto das aulas. 

O corpo, a voz e a emoção é que dão sentido às 
cenas.

Professor Marcos Arilho
Pedagogo, ator e diretor de teatro pela Universidade São Judas

Especialista em Laban

Professora Silvia de Paula e Silva
Graduada em Pedagogia

Pós - Graduada em Neurolinguística
Pós-graduada em Psicologia - Instituto Universal

Técnica em Teatro - Oficina dos Menestréis e Escola Macunaíma



Oficina Literária
2º ao 5º Fundamental

O projeto possibilita potencializar o interesse e a 
sensibilidade literária pelo contato com esse 
universo que explora o imaginário do aluno e 
provoca tantas elaborações.

Ler, ouvir, contar, assistir, dramatizar, são recursos 
absolutamente infinitos pertinentes à produção 
literária.

Professora: Keka (Cleide Stabel)

Formada em Artes Plásticas pela FMU.

Pianista pelo Conservatório Mundial Paulistano

Núcleo Cultural

Artes
2º ao 9º Fundamental

O aluno constrói seus saberes em Artes ao 
estabelecer relações entre o percurso de criação de 
trabalhos e sua reflexão pessoal sobre as diferentes 
linguagens. O interesse pelas questões artísticas e 
estéticas é despertado no uso de conceitos e 
técnicas de pintura, escultura, modelagem, gravura. 
O aluno percebe-se como ser histórico, capaz de 
intervir na sociedade. 

Professora: Keka (Cleide Stabel) 

Formada em Artes Plásticas pela FMU. 



Práticas de Conjunto / Violão
2º ao 9º Fundamental

As disciplinas de Violão e Prática de Conjunto têm 
por objetivo utilizar a música como veículo para 
trabalhar a formação da criança como indivíduo, 
cultivando desde o princípio os valores culturais, o 
senso estético, a sociabilidade e a expressividade. 
Utilizando o violão e a prática de conjunto como 
ferramentas a fim de fazer cumprir esses objetivos, a 
criança trabalha o desenvolvimento cognitivo, o 
desenvolvimento motor, a sincronia de movimentos, 
o conceito de coletivo ou grupo e o seu papel dentro 
dele, juntamente com o sentido de parceria e 
cooperação.

Professor Bruno Baldim

Licenciatura em Educação Musical UNESP

Curso de violão erudito na EMESP

Design de Produto
6º ao 9º Fundamental

ofessora Claudia Falcão Botijeli

Formada em Desenho Industrial - Belas Artes de São Paulo

Pós-Graduada em Design de Interiores - Centro Universitário SENAC

O fazer artístico parte da pesquisa de artistas e 
seus trabalhos com objetos inusitados.

Através das possibilidades cognitivas, afetivas e 
sociais o aluno desenvolve a capacidade crítica e, a 
partir da experimentação de materiais o aluno 
constrói objetos de arte por meio do conhecimento 
das técnicas.

Pr

Núcleo Cultural



Jazz
2º ao 9º Fundamental

Forma de expressão artística pessoal, tem suas 
raízes essencialmente populares, assim como a 
música jazz.

Resultado de uma mistura de vários estilos 
pessoais derivados de um processo de improvisação, 
que organizados, formam uma coreografia. Seu 
ritmo pulsante dá o balanço certo e a qualidade do 
movimento.

Muitos princípios do Ballet Clássico e da Dança 
Moderna estão presentes nesse estilo.

 Professora: Soraya Miranda Curi
Bailarina Clássica Royal Academy of London

Pós-graduação em Educação Física e Dança Escolar - FMU
Diretora artística do Studio de Dança Luna 

Núcleo Cultural

Capoeira
2º ao 5º Fundamental

A prática da capoeira contribui na formação de 
cidadãos saudáveis do ponto de vista físico, mental e 
social.  Consciência corporal e ritmo são 
fundamentais na aplicação adequada de golpes de 
ataque, esquivas, deslocamentos, fintas e 
acrobacias. A entoação das ladainhas e louvações 
alegram as rodas de capoeira de Angola e Regional.

 
Professor: Walter Ramos Pereira

Membro do CEPECAP/USP
Administrador de Empresas pela PUC 



Circo
2º ao 9º Fundamental

Com o potencial educativo, formativo e lúdico 
das atividades circenses, valoriza-se a cultura 
corporal como instrumento para a melhora da 
flexibilidade, força, consciência corporal, 
sociabilização e equilíbrio. Desenvolve a expressão, 
concentração e criatividade dos participantes.

Flávia Beghin
Formação: Atriz e Profª Yoga

Artista Circense, integrante da “Companhia de Teatro Circo Fractais”

Núcleo Cultural

Horário de Estudos

Horário de Estudos
2º ao 9º Fundamental

Amplia as responsabilidades estudantis com 
relação às tarefas, pesquisas, levantamento de 
dúvidas e estudo sistematizado dos conteúdos. Nele, 
o aluno trabalha suas competências de organização e 
responsabilidade frente aos estudos. 

Professores com formação universitária



Núcleo Esportivo

Handebol
6º ao 9º Fundamental

Sob o ponto de vista formativo e educativo, o 
handebol desenvolve simultaneamente 
resistências, habilidades, coordenação, velocidade, 
além de reunir as três bases atléticas naturais: 
correr, saltar e arremessar.

 Professor Alexandre Calil
Formado em Educação Física - UNISA

Pós Graduado em Educação Física Escolar - UNIFMU
Pós Graduado em Voleibol - Universidade do Porto

Basquete
6º ao 9º Fundamental

Esporte coletivo complexo, visa desenvolver a 
capacidade aeróbica e anaeróbica em um alto 
padrão de rendimento.

O tratamento das regras e do espírito esportivo 
favorece a formação do bom caráter em um meio 
sócio-esportivo. 

Professor: Esdras Tosta
Formado em Educação Física pela Unisa

Bacharel em Biomecênica
Árbitro Nacional de Basquetebol



Futsal
2º ao 9º Fundamental

Os exercícios específicos do Futsal visam 
aprimorar técnicas de chutar, de recepcionar e 
conduzir a bola, de defesa e de ataque.

Tem como objetivo principal na escola, fortalecer 
as relações do trabalho cooperativo num ambiente 
de respeito ao desenvolvimento motor individual.

Professor Thomas Victor O. Silva
Graduação em Educação Física - UNIBAN

Licenciatura e Bacharelado

Núcleo Esportivo

Vôlei
6º ao 9º Fundamental

Esta modalidade solicita constantemente o 
desenvolvimento cognitivo, motor e sócio-afetivo 
na construção dos movimentos.

A proposta de efetivação do jogo, propriamente 
dita, se dará por meio da aplicação de exercícios 
educativos e formativos.

 Professor Alexandre Calil
Formado em Educação Física - UNISA

Pós Graduado em Educação Física Escolar - UNIFMU
Pós Graduado em Voleibol - Universidade do Porto
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Ginástica Olímpica
2º ao 9º Fundamental

Utilizar-se da Ginástica Olímpica como um meio 
de incrementar a consciência e domínio corporal, 
significa aprimorar qualidades físicas como 
resistência, agilidade, coordenação, flexibilidade e 
força num conjunto de movimentos sistematizados 
e específicos. 

Professora: Miriam Klass
Formada em Educação Física pela OSESC (UNISA)

Pós-Graduação em Educação Física Escolar - UNI-FMU
Pós-Graduação em Pedagogia do Movimento - UNICAMP

Núcleo Esportivo

Condicionamento Físico
6º ao 9º Fundamental

A prática segura de exercícios físicos como força, 
equilíbrio, flexibilidade, sistemas aeróbios e 
anaeróbios de energia (cardio-respiratório) e 
velocidade proporcionam ao aluno auto-
conhecimento do seu corpo.
O trabalho também colabora na prevenção de  
problemas de saúde como postura, obesidade, 
d i f i c u l d a d e s  re s p i ra t ó r i a s ,  m i o p l a s i a  e  
encurtamentos articulares.

Professor: Esdras Tosta
Formado em Educação Física pela Unisa

Bacharel em Biomecênica
Árbitro Nacional de Basquetebol



Tênis
2º ao 9º Fundamental

A prática do tênis influencia diretamente nas 
habilidades cognitivas, afetivas e motoras.

Concentração, tomada de decisão, coordenação 
óculo manual e tempo de reação são alguns dos 
benefícios que resultam positivamente no 
desenvolvimento integral do ser humano e fomenta 
a prática  tenística.

Professor Airton Santos
Formado em Educação Física pela OSEC Pós- Graduado em 

Treinamento Desportivo - FMU

Núcleo Esportivo



Núcleo Tecnológico

Hardware
6º ao 9º Fundamental

No mundo moderno, o computador é uma das 
tecnologias mais comuns, porém, construído por 
vários dispositivos de hardware que funcionam 
conjuntamente.

Conhecer a parte física do computador promove 
a interação do aluno à possibilidades de 
entendimento e uso das chamadas unidades 
funcionais.

Professor Alexandre Leão
Bacharel em Ciências da Computação - UNINOVE

(Redes e Hardware)

Robótica
2º ao 5º Fundamental

A modalidade é um estímulo à iniciativa 
científica que estuda mecânica e eletroeletrônica 
com fundamentos de informática visando o 
entendimento de circuitos integrados e automação.

Professor Alexandre Leão
Bacharel em Ciência da Computação - UNINOVE

(redes e hardware)



www.colegiofriburgo.com.br
Visite o Blog do Periodo Ampliado através do site

RIBURGO
a natureza do ensino
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