INTRODUÇÃO
Promover a vida por meio da fraternidade, da educação
e da justiça social é o grande propósito da Sociedade
Inteligência e Coração (SIC), mantenedora dos colégios
e obras sociais agostinianas. O Colégio Santo Agostinho
– Contagem assume essa missão, lançando mão de
várias iniciativas que concretizam essa ideia e respaldam
um dos pilares da escola católica: a formação humana
inspirada nos valores cristãos e evangélicos.

FRATERNIDADE
QUE INSPIRA
A FORMAÇÃO
HUMANA

A pastoral, junto às dimensões político-pedagógica e
administrativa, confere identidade à escola. A palavra
remete à parábola bíblica do bom pastor: é ele quem
cuida das ovelhas, conhece cada uma e as chama pelo
nome (Jo 10, 14). Escola em pastoral, portanto, engloba
o cuidado e o zelo pelas pessoas. É uma cultura em
que cultivamos as relações de respeito, a escuta e a
valorização do ser humano.
Isso se traduz na nossa essência e forma de agir: desde a
acolhida na recepção do Colégio, passando pela relação
aluno-professor, construímos um ambiente em que
todos se sentem responsáveis pelo bem-estar coletivo.
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DEPAS

Departamento de Evangelização, Pastoral e Ação Social

“Escola em pastoral” é uma inspiração
que envolve todo o Colégio e busca
proporcionar um ambiente formativo
de acolhimento e fraternidade, à luz da
mensagem cristã do Evangelho.
No Colégio Santo Agostinho, o Depas –
Departamento de Evangelização, Pastoral e
Ação Social – articula a animação pastoral da
escola, proporcionando ações que estimulem
a qualidade das relações humanas, o cultivo do
senso de pertença à Instituição e a vivência dos
valores e espiritualidade agostinianos. Conheça
cada uma delas a seguir.

ATIVIDADE PASTORAL

O VOLUNTARIADO
A iniciativa é desenvolvida por meio de parcerias com instituições locais idôneas, nas áreas de educação,
promoção humana, assistência social e direitos humanos. Os estudantes visitam regularmente essas
organizações, seguindo um calendário comum de atividades. A ação também acontece em campanhas que
mobilizam a arrecadação de artigos diversos, destinados a ações assistenciais de âmbito regional e nacional.
Além disso, o voluntariado abarca as monitorias solidárias, em que os estudantes auxiliam seus colegas na
organização e efetivação dos compromissos estudantis (acompanhados pelos professores e Supervisão de
Ensino), e a Plataforma Terráqueos, que acontece por meio de encontros formativos e planejamento de
ações pontuais relacionadas aos temas ambientais, sociais e à proteção animal.

Os estudantes que somam acima de 50 horas anuais de ações voluntárias
recebem certificado de participação no programa do voluntariado e esse
registro se torna parte do seu histórico escolar.

Tem interesse em conhecer?
Procure o Depas (sala 123, funcionamento de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h).

Quer entrar em contato com o Depas?
(31) 2103-0720
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jean.carlos@santoagostinho.com.br
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ATIVIDADE PASTORAL

ATIVIDADE PASTORAL

A CATEQUESE FAMILIAR

DIAS DE VIVÊNCIA AGOSTINIANA

A Catequese Familiar é um processo formativo de iniciação
e aprofundamento da fé católica. Sua origem remete às
primeiras comunidades cristãs, quando os que aderiam à
fé em Jesus Cristo partilhavam suas vidas, celebrando e
comungando crenças e ideais.
Em sintonia com as diretrizes pastorais da igreja local,
a catequese do Colégio se organiza com a presença
dos adolescentes e seus responsáveis. Ela dá ensejo ao
processo de iniciação à fé cristã para os adolescentes e de
aprofundamento da fé para os adultos. Assim, acontecem
momentos de partilha entre pais e filhos, amadurecendo
o diálogo entre a família, estreitando os laços afetivos e
conferindo maior adesão de todos ao processo formativo.

As práticas de ensino e abordagens pedagógicas
compreendem cada vez mais que o ser humano é um todo:
intelecto, corpo, mente, espírito. Importante, portanto,
considerarmos as emoções e sentimentos, as experiências
de vida e a saúde do corpo como componentes que
integram uma educação de qualidade e verdadeiramente
formativa.
Nessa perspectiva, as vivências se consolidam a partir de
metodologias construtivistas, em que os participantes
elaboram suas reflexões e conhecimentos a partir das
próprias experiências e visões de mundo.

Santo Agostinho e
a dinâmica da fé
“Creio para entender
e compreendo para crer.”

Exclusivo para turmas do Ensino Médio
Calendário e outras informações divulgadas em sala de aula,
conforme datas agendadas

• Duração de dois anos
• Um encontro semanal, das 18h às 19h30
• Estudantes acima de 10 anos podem se inscrever na última semana
de fevereiro de 2018, na Recepção do Colégio
• Total de 30 vagas disponíveis
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ATIVIDADE PASTORAL

ATIVIDADE PASTORAL

PROJETO SEMENTE

CELEBRAÇÕES

A experiência de pais e educadores é demarcada pelo momento histórico que vivem. E uma das características
do mundo contemporâneo consiste na rapidez com que os costumes, ideias e valores se desenvolvem. Tudo
muda muito rápido e as certezas de ontem já não garantem os acertos de hoje. Pensando no mundo da
educação familiar e escolar, essa fluidez gera perplexidade e inseguranças: como agir, como ensinar, o que
falar aos filhos? O que a educação de adolescentes e jovens, que vivem no coração da contemporaneidade
e das rápidas mudanças do mundo, demanda de pais e educadores?

Algumas datas são marcantes no calendário civil, religioso e escolar, sendo valorizadas no contexto do ano
letivo como momentos marcantes para fortalecer o senso de pertença à comunidade educativa agostiniana:

Com o intuito de dialogar e partilhar experiências e reflexões a respeito, propõe-se o Projeto Semente: são
palestras preparadas especialmente para os pais e educadores, contando com a colaboração de especialistas
na área educacional, debatendo temas pertinentes ao universo da escola e da educação familiar.

•
•
•
•

Celebração da Páscoa do Senhor
Comemoração do dia de Santo Agostinho
Missa da 1ª Eucaristia da Catequese
Celebração em ação de graças pela conclusão do Ensino Médio

Após o agendamento, os pais e responsáveis
receberão o programa de 2018 com a
descrição dos temas e palestrantes.
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

EQUIPES ESPORTIVAS
Desde os primeiros anos de seu funcionamento, o Colégio
Santo Agostinho incentiva a prática esportiva e valoriza
o ensino do esporte, considerando-o um importante
elemento na formação das crianças e adolescentes.
As equipes são formadas exclusivamente por estudantes
do Colégio, com bom domínio dos fundamentos
básicos da modalidade e que tenham disponibilidade
para representar o Colégio em competições e torneios
externos.

O curso é gratuito e as
vagas são limitadas
Os interessados participam de um teste de seleção.

EQUIPE BASQUETEBOL
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EQUIPE FUTSAL

EQUIPE GINÁSTICA

EQUIPE HANDEBOL

EQUIPE VOLEIBOL
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Conheça os dias e horários de treinos (de acordo com a modalidade e categoria).
MODALIDADE

Basquetebol
Masculino

Futsal
Masculino

Handebol
Feminino

Voleibol
Feminino

Ginástica Artística
Feminina e Masculina
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CATEGORIA

ANO DE NASCIMENTO DIAS DE TREINO

HORÁRIOS

sub-12

a partir do 5º ano (nascidos
em 2008, 2007 e 2006)

segunda-feira
quarta-feira
quinta-feira

18h - 19h30
19h - 20h
18h -20h

sub-14

2005 e 2004

segunda-feira
quarta-feira
quinta-feira

19h30 - 20h30
19h30 - 21h
19h - 20h

sub-18

2003, 2002, 2001 e 2000

segunda-feira
quinta-feira

17h30 - 18h30
19h30 - 21h

sub-11

a partir do 5º ano (nascidos
em 2008 e 2007)

terça-feira
quinta-feira
sexta-feira

18h30 - 20h
19h - 20h
18h - 19h30

sub-13 e
sub-15

2006, 2005, 2004 e 2003

terça-feira
quinta-feira
sexta-feira

20h - 21h30
20h - 21h
19h30 - 21h

sub-12

a partir do 5º ano (nascidos
em 2008, 2007 e 2006)

segunda-feira
quarta-feira
sexta-feira

18h30 - 19h45
18h30 - 19h45
18h - 19h15

sub-14

2005 e 2004

segunda-feira
quarta-feira
sexta-feira

19h - 21h
19h - 21h15
19h - 21h15

sub-18

2003, 2002, 2001 e 2000

quarta-feira
sexta-feira

19h - 21h
19h - 21h15

sub-12

a partir do 5º ano (nascidos
em 2008, 2007 e 2006)

terça-feira
quinta-feira
sexta-feira

18h30 - 20h
18h - 19h30
18h - 20h

sub-14 e
sub-18

2005, 2004, 2003, 2002,
2001 e 2000

terça-feira
quinta-feira

20h - 21h30
19h30 - 21h

pré-equipe

iniciante

a definir

a definir

avançado

a definir

equipe

Para saber mais sobre inscrições, testes e outras informações, entre em
contato com o Departamento de Educação Física.
(31) 2103-0753

leonardo.campos@santoagostinho.com.br

ct.santoagostinho.com.br
a definir
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

PROFESSORES

GRUPO SARANDEIROS
O Grupo Sarandeiros do Colégio Santo Agostinho –
Contagem elabora coreografias e espetáculos inspirados
na cultura popular brasileira. O intuito é capacitar os
estudantes para conhecer e analisar criticamente as
manifestações culturais e desenvolver a capacidade
de representá-las de maneira artística, aprimorando
habilidades rítmicas e expressivas.
As apresentações acontecem em diversos ambientes,
incluindo instituições de ensino públicas e privadas,
instituições da educação básica até o ensino superior,
festivais de dança, arte e cultura e comunidades carentes.

AULAS

As aulas são ministradas pelos
professores Petrônio Alves,
Elisanea Lima e Gerson Carvalho,
dançarinos do Grupo.

GRUPO MIRIM
Estudantes do 4º ao 6º ano do
Ensino Fundamental
Horários:
• Segundas e quartas-feiras,
das 18h às 19h

GRUPO INFANTIL
Estudantes do 7º, 8º e 9º ano do
Ensino Fundamental
Horários:
Quartas-feiras, das 19h às 20h15
Sextas-feiras, das 18h às 19h

GRUPO JUVENIL
Estudantes da 1ª à 3ª série do
Ensino Médio
Horários:
Quartas-feiras, das 20h às 21h30
Sextas-feiras, das 19h às 20h
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ONDE O GRUPO JÁ SE APRESENTOU
Belo Horizonte e região metropolitana
Festivais Nacionais (Nova Petrópolis e Passo Fundo – 2012, 2013, 2014 e 2015)
Festivais Internacionais (Argentina – 2014; México – 2016)
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

GRUPO DE TEATRO PÉ NU PALCO
A imersão nas práticas teatrais permite aos estudantes uma diferenciada compreensão e intervenção no
mundo, pois o ator é, antes de tudo, um observador acurado de si e do cotidiano, que depois transfigura em
arte suas observações. Além de conhecer mais de si, aqueles que “se emprestam” para seus personagens
experimentam a complexidade das relações humanas com todas as suas belezas e contradições.
O grupo de teatro Pé Nu Palco é formado por estudantes do Colégio Santo Agostinho – Contagem. Eles
vivenciam diferentes possibilidades do fazer teatral, como interpretação, improvisação, jogos dramáticos,
técnicas vocais e consciência corporal.

As aulas são gratuitas e
as vagas são limitadas
Aulas ministradas pelo professor Robson Vieira*.

Estudantes do 8º ano do Ensino
Fundamental à 3ª série do Ensino Médio
Horários:
Terças-feiras, das 18h30 às 20h30

Quer entrar em contato com a Coordenação de Artes e Cultura?
Alysson Estevam
(31) 2103-0725
(31) 2103-0700
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alysson.estevam@santoagostinho.com.br

*Robson Vieira é ator, pesquisador corporal e diretor teatral, integrante do “Grupo Teatro Invertido” e da “A Patela
Cia. de Teatro & Dança”. Trabalhando com teatro em Belo Horizonte há mais de 18 anos, tem em seu currículo
mais de 20 espetáculos de teatro e dança, além de ser premiado dentro e fora do Estado e ter representado o Brasil
internacionalmente. Sua experiência como professor de teatro e dança teve início no programa Arena da Cultura,
onde trabalhou por 10 anos. Atualmente, trabalha no projeto INCURSO do Grupo Teatro Invertido como professor
responsável pela instrumentalização e formação de grupos de teatro no interior de Minas Gerais.
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

CLUBE DE ASTRONOMIA
SANTO AGOSTINHO
O primeiro estágio da lua é a lua nova. De acordo com
os povos antigos, é uma fase ótima para iniciar novas
atividades, justamente por ser o momento em que o astro
está “nascendo”. Esta etapa representa a transição do fim
da escuridão para a claridade.
Em 2018, o Clube de Astronomia Santo Agostinho (CASA)
retoma suas atividades a partir da primeira lua nova do
mês de fevereiro e renasce cheio de novidades. Além
das atividades realizadas pelos estudantes que compõem
nosso grupo de estudos e nossa tradicional participação
nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia (OBA) e Mostra
Brasileira de Foguetes (MOBFOG), em 2018 todos os
admiradores do céu serão convidados a participar
efetivamente do CASA por meio de diversas situações
de aprendizagem e contemplação das belezas do nosso
universo.

Para deixar tudo ainda mais brilhante, será lançado um jornal que contará com informações,
curiosidades e um verdadeiro aglomerado de oportunidades. Além da astronomia advinda
dos livros, a publicação irá trazer insumos sobre o tema concebidos em nossa escola por
alunos, familiares, professores e outros funcionários.

Estudantes do 8º ano do
Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

CLUBE DE ROBÓTICA
As aulas de robótica da DHEL desenvolvem, de forma prática,
integrada e divertida, as principais competências e habilidades dos
proﬁssionais do futuro. Todos os projetos e tomadas de decisões
acontecem em equipe, em um ambiente colaborativo com acesso
à tecnologia – terreno fértil para transformar a relação das pessoas
com suas criações.

ATRIBUTOS DESENVOLVIDOS
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Cooperação em grupo em prol de um interesse comum. Intercâmbio
de ideias, valorização das alternativas. Negociação com pares e
resolução de conﬂitos interpessoais.

Parceria: DHEL full – Escola
de Criação, Prototipagem e
Robótica.

PESSOAIS E PSICOLÓGICOS
Concentração e foco em prioridades. Equilíbrio da ansiedade diante
da pressão de tempo e produção.
TÉCNICAS DE GESTÃO
Introdução de conceitos de design mecânico, gráﬁco e de soluções.
Linguagem de programação. Criatividade com recursos escassos.
HANDS-ON
Atitude Maker: projetar, materializar, experimentar e empreender;
prática do pensamento pelo design (Design Thinking): prototipação.

Aulas práticas, em turmas reduzidas, com kits de robótica LEGO.
ESTUDANTES DE 12 A 15 ANOS
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

BILINGUISMO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

ESPASSO

Acreditamos que o bilinguismo é o caminho para uma aprendizagem alinhada aos desafios do novo tempo.
Por isso, trabalhamos para ser uma escola que, além de incluir propriamente a Língua Inglesa na grade
curricular, introduz conteúdos de outras disciplinas no segundo idioma. Assim, desenvolvemos as habilidades
e os conhecimentos necessários para a compreensão da sociedade globalizada em que vivemos.

Novidade!
A partir de 2018, o 1º e o 2º período
terão cinco aulas de Bilinguismo (três
de Ciências em inglês e duas específicas
de conteúdos de Língua Inglesa).
Parceria:
Escolas Bilíngues Internacionais – EBI

A prática do esporte educacional estimula a cooperação, a criatividade, o trabalho em equipe e a elaboração
da experiência da perda e da vitória. Contribui para uma vida mais saudável, além de oferecer oportunidade
de vivência em grupo e de fazer amigos. Presente no Colégio Santo Agostinho – Contagem desde março
de 2008, a ESPASSO oferece atividades terceirizadas e pagas.
MODALIDADE

IDADE

DIAS

HORÁRIOS

7 a 11 anos

segundas e quartas-feiras
ou terças e quintas-feiras

17h45 às 18h45

5 a 6 anos

terças e quintas-feiras

17h30 às 18h30

7 a 11 anos

segundas e quartas-feiras

17h45 às 18h45

adulto

segundas e quartas-feiras

19h às 20h

Judô

6 a 11 anos

terças e quintas-feiras

17h45 às 18h45
18h45 às 19h45

Ginástica Artística

5 a 11 anos

segundas e quartas-feiras

17h45 às 18h45

Movimentos Básicos

3 a 4 anos

segundas e quartas-feiras

17h45 às 18h45

Futsal

Voleibol

MATRÍCULAS ABERTAS
Na secretaria da ESPASSO (de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 19h30). Vagas limitadas!

Quer entrar em contato?
(31) 2103-0734

espassocontagem@hotmail.com

(de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 20h)
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ATIVIDADE EXTRACURRICULAR

Aproveite o melhor da dança
com conforto e segurança.

BALLET CRISTINA VAZ
Com uma experiência de 29 anos na área da dança, o
Ballet Cristina Vaz mantém uma parceria com o Colégio
Santo Agostinho – Contagem, oferecendo o mais elevado
padrão de ensino do ballet clássico. A escola tem em sua
direção Cristina Vaz, professora diplomada pela Royal
Academy of Dance – a maior e mais conceituada entidade
pedagógica de dança do mundo.

TURMAS

IDADE

DIAS

HORÁRIOS

Pré-primário

5 a 7 anos

terças e quinta-feiras

17h50 às 18h40

Primário

7 a 9 anos

terças e quintas-feiras

18h45 às 19h35

3º grau

a partir de 10 anos

terças e quintas-feiras

19h40 às 20h40

Quer entrar em contato?
MATRÍCULAS ABERTAS
Com a secretária do Ballet (terças e quintas-feiras,
das 17h às 20h30, ao lado do salão Mandela)
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(31) 3335-6914

balletcristinavaz@yahoo.com.br

(de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h)
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Colégio Santo Agostinho - Unidade Contagem
Rua Marte, 435 . Jardim Riacho das Pedras
Contagem 32241-250 - MG
(31) 2103-0700
ct.santoagostinho.com.br
contagem@santoagostinho.com.br
facebook.com/colegiosantoagostinho.ct/
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