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Robótica 

 
Professor responsável 

 
Professor Eurico Pereira 

 
Público-alvo 

 
1º ano – Robótica e programação 
 
2º, 3º e 4º anos – Robótica, programação e eletrónica 
  
2º Ciclo – Robótica, eletrónica e desenho 3D 

 
Carga horária semanal 

 
45 minutos, 1 vez por semana 

 
 

Horário 

 

Mensalidade: 25,00€ 

Observações:  

N.º mínimo de participantes: 8 
 

N.º máximo de participantes: 12 

 

Descrição: Tem   havido nos  últimos anos uma  crescente  procura  da      atividade  de  programação e Robótica no 1º e 

2º Ciclos, porque é uma atividade que permite desenvolver o pensamento lógico, a criatividade e o espírito 

crítico para a resolução de problemas. Como ferramenta educativa, a Programação e Robótica envolve áreas 

como a matemática, a física, as ciências e até mesmo a língua inglesa. Desenvolvemos nesse sentido, um projeto 

de referência nacional para a iniciação à Programação e Robótica no 1º e 2º Ciclos do ensino básico. Os nossos 

alunos vão ao longo das aulas programando e construindo o seu próprio Robot como fosse um puzzle. O nosso 

principal objetivo é que os nossos alunos se divirtam aprendendo. Esta iniciativa aparece também como uma 

das medidas de promoção do sucesso escolar. 

 
Academia de Informática 
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Informática 

Professor responsável Professor Eurico Pereira 

 
 

Público-alvo 

Jardim de Infância  

1º Ano 

2º, 3º e 4º Anos 
 

2º Ciclo 

Carga horária semanal 45 minutos, 1 vez por semana 

 
 

Horário 

 

Mensalidade: 20,00€ 

Observações:  

N.º mínimo de participantes: 8 
 

N.º máximo de participantes: 12 

 

Descrição: A informática é fundamental nos dias atuais. O nosso objetivo é ajudar os alunos a obterem um 

conhecimento profundo das novas tecnologias de informação, uma maior motivação e autoconfiança, ensinando-

os a utilizar corretamente o computador como ferramenta imprescindível, como apoio ao estudo e no exercício 

de qualquer profissão. Estar preparado para o futuro, é lidar com a informática com a naturalidade com que se 

lida com uma esferográfica. Quanto mais cedo lidarmos com a informática mais ela se torna um instrumento 

natural no nosso dia-a-dia. 

No Pré-escolar as aulas de informática procuram funcionar como uma extensão da sala, sendo abordados os 

seguintes temas: Corpo humano, Figuras geométricas, Estações do ano, Números, Higiene, Vogais, Profissões, Dia 

do Pai, Dia da Mães, entre outros. 

 
No 1º e 2º Ciclos, os programas abordados são: Windows, Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Edição de imagem e 

vídeo, Internet. 

 
Academia de Informática 
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Dança 

Professor responsável Professor a Designar  

 

 
Público-alvo 

Jardim de Infância  

1º Ano 

2º, 3º e 4º Anos 

 
2º Ciclo 

Carga horária semanal 45 minutos, 2 vezes por semana 

 

 
Horário 

 

Mensalidade: 20,00€ 

Observações: Sapatilhas 

N.º mínimo de participantes: 10 

 
N.º máximo de participantes: 20 

 

Descrição: A dança tem uma grande contribuição no desenvolvimento cognitivo do ser humano, quando aplicado como 
ferramenta da educação. 

 
A dança bem aplicada, na forma de trabalhar o corpo, faz com que a coordenação motora seja inserida em quem a 
prática. Isso traz uma grande vantagem, pois toda carga de técnica nos movimentos mecânicos se  reflete no   ganho  
para  o  individuo  que  dança.  Ficando assim com uma  excelente   coordenação    motora. 

 
Nosso corpo fala, e isso é muito fácil de comprovar. Usamos no mecanismo de comunicação mais de 80% do corpo 
para nos expressarmos. Quem dança tem facilidade de se comunicar, porque este acostumado a lidar com o corpo 
de forma. Conhece o corpo que tem e quais são suas capacidades. Então a dança traz uma facilidade boa para o 
corpo, enchendo-o de informação que carregamos para toda a vida. 

 
Academia das Artes 
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Teatro 

Professor responsável Escola de Teatro Tin.Bra 
 

 

Público-alvo 1º e 2º Ciclos 

Carga horária semanal 60  minutos,  1 vez por semana – 1º Ciclo 
 

90  minutos,  1 vez por semana – 2º Ciclo 

Horário  

Mensalidade: 20,00€ 

Observações:  

N.º mínimo de participantes: 8 
 

 
N.º máximo de participantes: 16 

 
Descrição: A oficina de teatro contribui para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, do pensamento crítico, do 

corpo e da mente através de jogos teatrais e técnicas. Reconhecer na cultura mediática e na cultura formal do seu próprio 

comportamento enquanto cidadão e ser humano. 

 
Academia das Artes 
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Instrumento 

Professor responsável Escola de Música Palco de estrelas 
 

Professora: Paula Marinha 

Público-alvo Jardim de Infância – 5 anos 
 

1º e 2º Ciclos 

Carga horária semanal 45 minutos, 1 vez por semana 

Horário Como são turmas de 2 alunos o horário é flexível. 

Mensalidade: 35,00€ 

Observações:  

N.º mínimo de participantes: 2 

 
N.º máximo de participantes: 2 

Descrição: Durante o período de estudos de um aluno de instrumento, pretende-se formar um indivíduo 

conhecedor da técnica do seu instrumento, um aluno consciente formal e musicalmente das obras 

interpretadas, representando um nível enquanto instrumentista que lhe permita apresentar-se em público e 

cumprindo as exigências traçadas por cada ano letivo da sua formação. 

 Iniciações 6 a 10 anos de idade: Independentemente da idade em que os alunos iniciam a aprendizagem 

do instrumento, até aos 10 anos que coincide com a idade mínima exigida para a entrada no ensino básico, 

o aluno deverá dispor de noções básicas de posicionamentos e execução básica do instrumento. 

Atualmente, a idade de iniciação ao instrumento é cada vez mais precoce, o que permite ao professor 

desenvolver outras faculdades da criança para além dos objetivos mínimos. 

 10 a 12 anos de idade: Nesta faixa etária pretende-se que o aluno desenvolva competências como 

expressividade, domínio do instrumento, postura adequada à execução do instrumento, leitura musical e 

coordenação motora mais complexa e desenvolvimento da memorização. 

 
Academia de Música 



 
 
 

|Atividades de Complemento Curricular 2021/2022|  

 
 

 

Karaté 

Professor responsável Professor Ricardo Sousa 

Público-alvo Jardim de Infância  
 
1º ano 
 
2º, 3º, 4º ano e 2º Ciclo 

Carga horária semanal 45 minutos, 2 vezes por semana 

Horário  

Mensalidade: 20,00€ 

Observações: Para os alunos de 1º e 2º Ciclo: 
 
Inscrição FNK-P Federação Nacional de Karaté – 10,00€ Inscrição  
 
Associação CPK – 10,00€ 
 
Seguros Desportivo FNKP – 10,00€ 
 
Exame de Mudança de cinto – 20,00€ Cinto 
  
Karaté – 5,00€ 

N.º mínimo de participantes: 8 

 
N.º máximo de participantes: 16 

 

Descrição: O KARATE é um desporto que contribui muito no processo formativo da criança, pois desenvolve tanto a 
parte física como a emocional, melhorando consideravelmente o seu rendimento nos estudos e nas suas relações 
com os outros. 
A SUA PRÁTICA MELHORA A CONCENTRAÇÃO – Criando hábitos que o ajudarão nos estudos ou no trabalho. 
A SUA PRÁTICA GERA RESPEITO E EDUCAÇÃO – Tornando-o mais compreensivo, criando atitudes positivas perante 
a sociedade. 
A SUA PRÁTICA DÁ CONFIANÇA E SEGURANÇA – Fazendo- o sentir seguro das suas capacidades em diferentes 
situações da vida quotidiana. 
A SUA PRÁTICA VAI MANTE-LO EM FORMA – Dando ao seu corpo a flexibilidade e estímulos que melhorarão o seu 
estado físico, reflexos e motricidade, que favorecem o seu desenvolvimento. 

 
Academia do Desporto 
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Futebol 

Professor responsável Professor Tiago Silva 

Público-alvo 1º Ciclo 

Carga horária semanal 45 minutos, 2 vezes por semana 

Horário  

Mensalidade: 20,00€ 

N.º mínimo de participantes: 10 
 

N.º máximo de participantes: 16 

Descrição: Consciente da necessidade de evolução nas diferentes áreas de ação, o Colégio Leonardo Da Vinci está a 
dar um passo fulcral na melhoria do processo de ensino e aprendizagem na Formação de Futebol. 

 
Inserido no programa global da formação do Colégio foi definido um programa de Desenvolvimento da Técnica 
Individual que irá ser aplicado de uma forma progressiva e de acordo com a idade/escalão dos atletas. 

Trata‐se de uma intervenção longitudinal, com um alcance de cinco anos. Os atletas que servirão de referência para 
a avaliação do projeto serão os mais novos em idade. (5, 6 e 7 anos). No entanto todos os atletas serão submetidos 
ao mesmo programa de treino. 

 
De que programa de treino se trata? 

 
A escola de Futebol “Colégio Leonardo Da Vinci” edifica cada Unidade de Treino na junção de dois conceitos 
metodológicos funcionais – o desenvolvimento de competências individuais e o de competências coletivas. 

Seguindo uma metodologia internacionalmente reconhecida, nomeadamente pelos órgãos da FIFA como a melhor 
metodologia mundial no ensino da técnica individual, adaptamos um programa de treino que expressa uma 
valorização sinérgica das competências individuais e coletivas. 

O projeto de Desenvolvimento da Técnica Individual consiste em ensinar 16 gestos técnicos (mudanças de 
velocidade, mudanças de direção, fintas e fintas em espelho) de acordo com as solicitações que um atleta poderá 
ter num jogo e de acordo com a sua posição ou zona do campo. 

 

Academia do Desporto 
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Basquetebol 

 
Professor responsável 

 
Professor: Alexandre Oliveira 

 
Público-alvo 

 
1º e 2º Ciclos 

 
Carga horária semanal 

 
45 minutos, 2 vez por semana 

 
Horário 

 
 

Mensalidade: 20,00€ 

Observações:  

N.º mínimo de participantes: 8 

 
N.º máximo de participantes: 12 

 
Descrição: O basquetebol é um desporto bastante completo em que todos têm de realizar todas as tarefas por 

igual, que exige grande capacidade de explosão física e também de força muscular. Além disso, pela 

velocidade do jogo e grande variedade de movimentos exigidos, o basquete desenvolve a coordenação 

motora, a concentração, a precisão e o domínio do espaço. Psicologicamente, obriga a tomar decisões, 

possibilita a integração social e o espírito de equipa, aumentando a autoestima e a competitividade saudável. 

 
Academia do Desporto 
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Voleibol 

Professor responsável Professor a Designar  

Público-alvo 1º e 2º Ciclos 

Carga horária semanal 45 minutos, 2 vezes por semana 

Horário  

Mensalidade: 20,00€ 

Observações: Joalheiras 

N.º mínimo de participantes: 8 
 

N.º máximo de participantes: 16 

Descrição: O Voleibol é um desporto coletivo que visa proporcionar às crianças uma experiência agradável, 

aprendendo novas habilidades e adquirindo hábitos de cooperação, competição e lealdade. Não incita à violência 

e não há contato físico uma vez que os mesmos estão juntos em equipas e separados por uma rede. Ao mesmo 

tempo que promove e desenvolve competências básicas do desporto ajuda a fomentar relações pessoais com 

todos os envolvidos. 

 
Academia do Desporto 
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Ginástica Artística 

Professor responsável Professor Bruno Silva 

 
Público-alvo 

Jardim de Infância  
 
1º Ciclo 
 
2º Ciclo 

Carga horária semanal 45 minutos, 2 vezes por semana 

Horário  

Mensalidade: 20,00€ 

Observações:  

N.º mínimo de participantes: 8 
 

N.º máximo de participantes: 16 

Descrição: A Ginástica é uma atividade rica em movimentos, permite a criação e exploração de gestos, acompanhamento 
musical e manuseio de aparelhos. 

 
Colabora bastante para o desenvolvimento psicomotor das crianças em todos os aspetos, facilitando o desenvolvimento 
global das mesmas, constituído pelos campos cognitivo, afetivo, psicomotor e social. 

Uma das grandes vantagens da realização da Ginástica é que serve de base para todas as outras modalidades, o 
trabalho da flexibilidade, postura corporal, coordenação, etc, são sempre trabalhadas para as melhorias gímnicas, ao 
adquiri-las melhora as capacidades que ajuda a ter um melhor rendimento nas outras modalidades. 

 

 

Academia do Desporto 


