
CENTRO
CULTURAL



PilatesCirco e
Acrobacia

Ritmos

YogaJazzSapateado

Nossas oficinas unem os aspectos lúdicos das
brincadeiras, quanto os exercícios físicos e as
habilidades, desenvolvendo potencialidades
corporais e artísticas.

MOVIMENTO

 

Entre seus benefícios, destacamos: a organização
do sistema locomotor, a melhora da postura,
do humor, do sono, da circulação sanguínea e
energética, da digestão, do tônus e da flexibilidade.

CONFIRA NOSSAS
ATIVIDADES



Cientificamente comprovado, o estudo de um
instrumento musical é a atividade que mais
estimula regiões do cérebro ao mesmo tempo,
auxiliando transversalmente diversas outras
áreas do conhecimento.

Nossos cursos de Violão, Ukulele e Pandeiro
atingem esse objetivo através do aprendizado de
ritmos básicos, desenvolvendo a coordenação
motora, corpo, memória e proporcionando
uma aproximação de nossa cultura.

MÚSICA



As aulas de Teatro Kids e Teatro Infantil
estimulam competências para uma personalidade
comunicativa e atuante, expandindo o repertório
cultural e melhorando o desempenho escolar.

Através do trabalho em grupo, habilidades
cognitivas, o desenvolvimento da consciência
corporal e coordenação motora são exercitadas
durante cada encontro.

ARTES CÊNICAS

Atendendo ao público externo a partir dos 18 anos,
nossos cursos de Inglês, Francês e Espanhol podem
ter fins turísticos e/ou residencial, pois facilitam a
sociabilidade em uma nova cultura, oferecendo
uma boa base de gramática e de vocabulário
claro e funcional.

IDIOMAS



Oferecemos práticas que ampliam competências
fundamentais no desenvolvimento psicomotor
e na convivência social, contribuindo de maneira
saudável para um crescimento físico e intelectual.

ESPORTES

Esgrima FutsalCapoeira

Judô XadrezGinástica
rítmica

CONFIRA NOSSAS
ATIVIDADES



ROBÓTICA E
TECNOLOGIA

As aulas de Programação de Games, Pequeno
Cientista, Robótica Lego e Robótica Sucata
auxiliam no desenvolvimento da criatividade e
raciocínio dos estudantes.

Além de promover habilidades como interação,
coordenação motora e oferecer uma potencializa-
-ção na concentração, que é de enorme
relevância no âmbito escolar.

Seja com pequenos projetos de construção, na
resolução de problemas ou com trabalhos artísticos,
nossas atividades estimulam a criatividade, a
concentração e a autoconfiança de nossos alunos.

Realizados coletivamente, ajudam no 
desenvolvimento de habilidades que estimulam a
solidariedade e a valorização da cooperação.

SOCIEDADE E
COMUNIDADE

Artes e Artesanato Jogos Matemáticos



COLÉGIO FRANCO-BRASILEIRO 
Rua das Laranjeiras, 13 - Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ  |  CEP: 22240-000 

Acesse o site do Centro Cultural através do
nosso QR-code e confira mais informações
sobre as atividades, além de dias e
horários disponíveis.

EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL I

ENSINO FUNDAMENTAL II

ENSINO MÉDIO

(21) 3235-2050

liceufranco@liceufranco.g12.br.

/colegiofrancobrasileiro

@colegiofrancobrasileiro

/colegio-liceu-franco-brasileiro

@liceufranco


