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RESERVA PARA O ANO LETIVO DE 2019
PERÍODO INTEGRAL

1. DADOS DO(A) ALUNO(A)

Nome do(a) aluno(a):____________________________________________________________

Data de nascimento: ____________________________________________________________
Natural de: _______________________________    Estado: ____________________________
Endereço:  __________________________________________ nº. ____Apartº._____________
Bairro: _____________________________________ Cep:  _____________________________
Fone(s): ______________________________________________________________________

PEDE SUA INSCRIÇÃO NO:

(     ) 1o Ano          (     ) 2o Ano         (      ) 3o Ano        (     ) 4o Ano (     ) 5o Ano

2.SOBRE A DINÂMICA DO PERÍODO  INTEGRAL

2.1 Apresentação

O Projeto Pedagógico do nosso Educandário oferece aos pais e alunos a possibilidade de
optar, nas séries do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, pelo  Horário Integral. Tal proposta foi
concebida  com o duplo objetivo de atender às necessidades de nossa comunidade, bem como de
acompanhar as mais recentes correntes pedagógicas que propõem a ampliação do tempo escolar
no que se refere à quantidade de horas e, sobretudo, à qualidade do trabalho desenvolvido. Dessa
forma, temos a possibilidade de proporcionar aos alunos um maior aprofundamento do
conhecimento, ampliação do olhar, e a valorização das diversas áreas que fazem parte da formação
e do trabalho escolar com as competências tanto sociais quanto intelectuais.

2.2 Objetivos
• Atender às modernas demandas da comunidade escolar;
• Ampliar o tempo na escola;
• Aumentar a qualidade do trabalho desenvolvido;
• Considerar o educando em sua condição multidimensional;
• Desenvolver o hábito diário de estudo, proporcional à idade do educando;
• Estimular o pensamento complexo e organizar a rotina.

3. PROPOSTA DE ROTINA SEMANAL: as atividades serão desenvolvidas das 14h30 às 18h,
de segunda a sexta-feira.

3.1 Preparação de tarefas: os alunos voltarão para casa no final do dia com todas as suas tarefas
de cunho acadêmico cumpridas.



3.2 Projetos paralelos à preparação de tarefas:
• Caligrafia;
• Leitura e Literatura Infantil;
• Numerização Lúdica;
• Desenvolvimento da Psicomotricidade.

3.3 Oficinas de Arte: serão orientadas por professor(es) habilitado(s), para apreciação e produção
no campo da arte.

3.4 Atividades físicas: as atividades físicas são planejadas para criar interação e socialização
entre os alunos, visando a uma vida saudável.  Desse modo, os alunos farão atividades que
permitem uma movimentação variada e exploradora do corpo e do próprio ambiente em que
estão situados, adequados ao grau de desenvolvimento em cada etapa da vida escolar e
faixa etária.
Obs: Temos uma variedade de cursos livres que os pais podem contratar, caso tenham
interesse. Ex.: judô, balé (básico), sapateado e dança contemporânea.

3.5  Parte diversificada: oferecemos, ainda, atividades diversas de complementação educacional,
cultural e de entretenimento, a serem planejadas semanalmente.

4. ALIMENTAÇÃO
A escola tem à disposição dos alunos de Tempo Integral e também da nossa comunidade

escolar os serviços do Espaço Gourmet. Todos os alimentos são preparados sob a orientação de
um nutricionista e seguem o estilo de comida caseira, reunindo o que há de mais importante nas
refeições diárias: nutrição, sabor e um cardápio variado.
4.1 Objetivos:

• Dar continuidade ao Projeto Alimentar desenvolvido na Educação Infantil;
• Manter hábitos alimentares saudáveis e garantir uma nutrição adequada.

4.2  Dinâmica do funcionamento do Espaço Gourmet para alunos do Integral
• As refeições são cobradas à parte da mensalidade;
• Horário de almoço dos alunos do Integral: das 11h40 às 12h30;
• Os pais dos alunos do Integral que quiserem almoçar com os filhos poderão fazer a reserva
na cantina e seguir o mesmo horário de almoço destinado a esses alunos. (Ver maiores
informações na home page da escola)
Obs.: Os alunos que irão almoçar em casa deverão estar na escola no horário de início das
atividades do turno da tarde, às 14h30.

A Direção.




