
   O jogo de Xadrez, além de ser uma ótima opção de

lazer, é uma excelente ferramenta pedagógica por

favorecer o desenvolvimento de habilidades como o

raciocínio lógico-matemático, a memória, a percepção,

a criatividade, a determinação e o autocontrole. 

    Quando jogamos uma partida de Xadrez realizamos muitos cálculos, abstraímos posições

não concretizadas no tabuleiro, imaginamos lances em sequência, deduzimos possibilidades,

comparamos, valoramos, tomamos decisões e somos forçados a administrar o tempo,

muitas vezes acompanhadas de emoção. Lidamos, ainda, com sucesso e frustração. Além

disso, por ser uma atividade com regras bem definidas, a prática do Xadrez também favorece

o exercício da ética ao promover o respeito ao oponente e aos princípios do jogo.

    Em virtude dos inúmeros benefícios do Xadrez, em 2022

ele retornará ao Colégio Oshiman como atividade
extracurricular. Anteriormente, durante alguns anos, o

Xadrez fez parte da ALE (Atividade de Livre Escolha).

    

   As atividades serão desenvolvidas pelo Prof. Ricardo Pires, profissional graduado,

licenciado e pós-graduado pela Universidade de São Paulo (USP), com 33 anos de experiência

no magistério em escolas públicas e privadas. Durante os 26 anos de atuação no Colégio

Oshiman, como educador e coordenador de projetos, lecionou diversas disciplinas nos três

segmentos da escola (educação infantil, ensino fundamental I e II), além de várias ALE’s, uma

delas, o Xadrez. Atualmente, coordena o Projeto Compartilhando Carinho, o CEMIN (Centro

de Memória e Integração Shohaku Oshiman), a TV Oshiman, dentre outros projetos.

    A proposta do curso para 2022 é restabelecer a cultura da
prática do Xadrez para todas as faixas etárias. Dessa

maneira, o objetivo inicial será priorizar o atendimento

daqueles que possuem pouco ou nenhum conhecimento das

regras (Iniciantes), mas que queiram aprender e praticar.

Posteriormente, pretende-se ampliar o projeto visando

atender aqueles que possuam maior domínio das regras.

  Para aqueles que já possuem conhecimento das regras do jogo, independentemente do

nível ou faixa etária, e desejam praticar e trocar experiências estamos disponibilizando um

grupo extra (Praticantes).



Abaixo segue as informações sobre matriculas, horários e mensalidades.

G1A – Iniciantes (2º ao 6º Ano): Quinta-feira das 16h às 16h45

G1B – Iniciantes (2º ao 6º Ano): Quinta-feira das 17 às 17h45

G2A – Praticantes (2º ao 9º Ano): Quinta-feira das 18h às 18h45

Turmas e horários – 2022

Pagamento Mensal: Taxa de Matrícula de R$ 120,00 + 11 pagamentos de R$ 150,00

Pagamento Anual: Taxa de Matrícula de R$ 120,00 + 1 pagamento de R$ 1.485,00

Opções de Pagamento

·As inscrições deverão ser realizadas através do formulário online no site da escola

(www.oshiman.com.br)

·As vagas são limitadas, cada grupo será organizado com número par de participantes e

será respeitada a ordem de inscrição.

·O curso seguirá o Calendário Escolar da escola e não haverá aulas em feriados, emendas e

nos meses de férias (julho e dezembro).

Reposições de aulas serão realizadas apenas quando ocorrer a ausência do professor, ou

seja, não haverá reposição por ausências do aluno, feriados, emendas e eventos da escola.

A ausência ou desistência do aluno não implicará em desconto, devolução ou não

pagamento das demais mensalidades do ano.

Os pagamentos deverão realizados até o dia 05 de cada mês.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato através do WhatsApp: (11) 97598-8012 ou do

e-mail: ricardopires@oshiman.com.br

Atenciosamente,

 

Prof. Ricardo Pires

Orientações Gerais

http://www.oshiman.com.br/

