
 
Curso de Soroban – 2º Sem/2021 

 
 
   
 
 
Senhores Pais,  
 
 
O Soroban (ábaco japonês) é um importante instrumento pedagógico para 
desenvolver a capacidade de concentração, memorização, observação, controle 
motor e raciocínio lógico. Além disso, desenvolve as habilidades mentais nos 
dois lados do cérebro simultaneamente, elevando a capacidade de visualização, 
criatividade e cálculo mental. O ensino da técnica tem o intuito de criar 
diferencial e potencializar o desenvolvimento mental de seus praticantes. 
 
Com o soroban é possível efetuar cálculos que envolvem as quatro operações: 
adição, subtração, multiplicação e divisão, incluindo raiz quadrada e raiz cúbica. 
Após apreender a calcular com o soroban, desenvolve se o cálculo mental, onde 
imaginando o soroban e o movimento das contas (bolinhas) é possível realizar 
os cálculos sem o uso do soroban, um dos exercícios em destaque ultimamente 
é o Flash Anzan, onde os números aparecem na tela e o aluno efetua o cálculo 
mentalmente. 
 
Quem pode fazer? 
Alunos do 1º ano, Fundamental 1 (2º ao 5º ano) e Fundamental 2 (6º ano 9º 
ano) podem ser matricular. 
  
Turmas e horários: 
 

Dia Horário Observação 

3ª feira 07h00 às 07h50 1º ao 5º ano 

3ª feira 16h00 às 17h00 1º ano 

3ª feira 17h00 às 18h00 1º ano, Fundamental 1 e 2 

4ª feira 16h00 às 17h00 2º ano 

4ª feira 17h00 às 18h00 1º ano, Fundamental 1 e 2 

5ª feira 16h00 às 17h00 3º ano 

5ª feira 17h00 às 18h00 1º ano, Fundamental 1 e 2 

6ª feira 16h00 às 17h00 4º ano 

6ª feira 17h00 às 18h00 1º ano, Fundamental 1 e 2 

 
Alunos inscritos no 1º semestre de 2021 não precisam fazer a inscrição 
novamente. 
 
 
 



Mensalidade: R$ 155,00 
 
Taxa de material: R$ 90,00 (anual) que deverá ser paga junto com a primeira 
mensalidade (soroban não incluso) para alunos novos. 
Os alunos que estavam matriculado em 2020 não precisam pagar a taxa de 
material. 
 
Material do aluno: 
- Soroban - de preferência de madeira, tamanho padrão de 23 colunas, no início 
pode ser o que tem nas lojas Daiso. 
- 3 lápis 
- 1 pasta para guardar o material 
 

 
Informações gerais: 
 
1. As aulas de soroban seguirão o protocolo de segurança e distanciamento do 

Colégio Oshiman. 
2. O número de alunos por turma será conforme a capacidade permitida pela 

escola. 
3. Caso haja interesse por aulas online, solicitamos informar no formulário de 

inscrição, a princípio estas serão no horário das 17h, dia da semana a 
definir. As aulas online serão permitidas enquanto não houver a 
obrigatoriedade do presencial. 

4. As aulas serão de agosto a dezembro, sendo que em dezembro elas 
acontecerão nas duas primeiras semanas do mês (até o dia 17/12). O aluno 
poderá fazer as duas aulas na primeira semana, dias e horários a combinar, 
portanto serão 5 parcelas (de agosto a dezembro). 

5. Ausência do aluno não caracteriza em desconto na mensalidade. 
6. A desistência do aluno no decorrer do mês não implica na devolução do 

valor pago no mês, e nem proporcionalmente ao número de aulas não 
praticadas. 

7. As inscrições deverão ser feitas via formulário online no site do colégio. 
8. As vagas são limitadas e o critério para preenchimento será por ordem de 

inscrição. 
 

 
 
Início das aulas 03/08/2021. 
 
 

Atenciosamente. 
 

Professoras Elaine e Sandra Suetsugu 
 
 
 


