
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL I  

Período Tarde 
 

Atendendo à demanda crescente das famílias que buscam alternativas para organizar melhor sua rotina, 
oferecemos, como opção educativa, o período Integral e Semi-Integral aos estudantes da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental.  

Em consonância com os Princípios Educativos da escola, o Curso Integral tem como objetivo propor um ambiente 

que favoreça a busca reflexiva de informações, aprimorando a capacidade de organização e de estudo. Proporciona, 

também, aos alunos atividades físicas e colaborativas que contribuem para que aprendam a importância de se atuar 

em grupo, favorecendo a responsabilidade e o respeito. 

Atividades pedagógicas: os alunos participam de atividades destinadas ao desenvolvimento escolar, artístico, 

corporal e esportivo. Realizam a lição de casa e outras atividades complementares, de 2ª a 6ª feira, reforçando o 

trabalho pedagógico desenvolvido no período regular. Ampliam suas descobertas com atividades de pesquisa, 

debates em grupo, coleta de informações e produção de materiais pedagógicos e artísticos. 

Orientados pela instrutora do Integral: 
1. Lição de casa/Estudo: desenvolvem as atividades escolares propostas para casa e outras elaboradas 

pela instrutora com temáticas atuais que estimulem o estudo, a criatividade e o trabalho em grupo.  
2. Atividades Lúdicas:  participam de momentos em que, por meio das brincadeiras e dos jogos, são 

desafiados a ampliar seus conhecimentos, sua imaginação e experiências emocionais, expressivas e sociais.  
3. Culinária: às sextas-feiras, preparam, coletivamente, o lanche da turma, valorizando a importância da 

alimentação e os cuidados que devemos ter ao produzi-la. 
 
Orientados pelo professor específico: 
 

1. Arte na Expressão e Criação: utilizam o corpo e a arte de forma expressiva, improvisam e experimentam. 
São estimulados a criar, imaginar, conviver e valorizar o coletivo e desenvolverão atividades “mão na massa”, 
estimulando a criatividade.”  Uma vez por semana. 

 
2. Corpo e Ação: desenvolvem habilidades corporais, como flexibilidade, resistência, equilíbrio e agilidade, 

assim como aprendem a competir, criar estratégias e ampliam seu repertório esportivo cultural. Duas vezes por 
semana. 

 
3. Expressão e Criação Musical: desenvolvem raciocínio, pensamento, memória, criatividade, além da 

expansividade do ser, expressão corporal, ampliação das possibilidades da linguagem, sensibilidade e a 
integração social. Uma vez por semana. 
 
Lembretes: 
Todos os dias, os alunos deverão trazer em suas mochilas: 
1. Um nécessaire contendo: escova de dente, creme dental, toalha de rosto e escova de cabelo ou pente. 
2. Material escolar referente às disciplinas que tenham tarefa de casa (livros e cadernos) ou qualquer 

outra atividade de estudo e estojo completo.  
3. Agenda Escolar para comunicação família-escola. 

 
 

 



Quadro de atividades  

 
Quadro de Valores 

  

Observações: 
1. Faixa etária: Educação Infantil ao Ensino Fundamental  

2. Período da tarde 

3. Todas as atividades são realizadas em ambientes adequados: Refeitório, Cozinha, Sala de Descanso, 
Sala de Estudo, Sala de Jogos, Sala de Arte, Sala de Judô, Biblioteca e Parque. 

4. O serviço de alimentação é definido e fornecido pela cantina da escola, e o menu será apresentado aos 

pais via ClassApp mensalmente. 

5. O valor do Período Regular deve ser somado aos valores do Período Integral/Semi-Integral. 
6. Os valores em destaque são pagos nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro.  
7. Eventualmente, poderão ser solicitados alguns materiais ou ingredientes específicos para alguma 

atividade pedagógica. 
8. O pagamento do mês de julho não está previsto, pois as atividades só serão oferecidas após  

sondagem de interesse junto às famílias. 
9. Há a possibilidade do Semi-Integral, no qual as atividades terminam às 15h sem lanche e às 15h30 com 

lanche. 
10. As atividades do Integral serão realizadas de 08/02 a 02/07/2021 e de 03/08 a 17/12/2021. 
11. Integral de Férias do dia 05/07 à 16/07/21. 
12. A inscrição, por meio do preenchimento do termo de adesão, deverá ser feita na Secretaria da escola. 
13. O Integral só será aberto com, no mínimo, 10 alunos. 
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Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

12h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

12h30 Descanso Descanso Descanso Descanso    Descanso 

13h30 

Lição de Casa / 
Estudo ou 

Vivências Lúdicas 
e Interativas 

Lição de Casa / 
Estudo ou 

Vivências Lúdicas 
e Interativas 

Lição de Casa / 
Estudo ou 

Vivências Lúdicas 
e Interativas 

Lição de Casa / 
Estudo ou 
Vivências 
Lúdicas e 
Interativas 

Culinária 

15h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15h30 
Corpo em Ação  

 
Arte na Expressão 

e Criação 
Corpo em Ação 

Expressão e 
Criação Musical 

Lição de Casa / 
Estudo 

16h30 
Vivências Lúdicas 

e Interativas 
Vivências Lúdicas 

e Interativas 
Vivências Lúdicas 

e Interativas 
Vivências Lúdicas 

e Interativas 
Vivências Lúdicas 

e Interativas 

17h20 Saída Saída Saída Saída Saída 

Valor do Período 

Regular               

Ed. Infantil ao         

5º Ano 

Valores para o Integral 
Mensal/Avulso 

Semi-Integral 
Sem Lanche 

Mensal/Avulso 

Semi -Integral 
Com Lanche 

Mensal/Avulso 

Só Almoço e Serviço 
Mensal/Avulso 

R$ 1.880,00 +  
 

5 dias 1.814,00 905,00 1150,50 597,00 

4 dias 1.451,00 724,00 920,00 475,00 

3 dias 1.089,00 543,00 690,30 357,00 

2 dias 725,00 362,00 460,20 236,00 

1 dia 365,00 181,00 230,10 117,00 

Diária 
Avulsa 

81,00 45,00 56,00                               28,00 

Horários Tarde 
Das 11h40 às 

17h20 
Das 11h40 às 15h Das 11h40 às 15h30 Das 11h40 às 12h30 


