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MISSÃO DO INTEGRAL
O integral tem uma proposta própria, que tem como objetivo ser um espaço acolhedor, com 
propósitos pedagógicos que estimulam a convivência produtiva e o envolvimento do grupo 
com faixa etária variada. A socialização com os pares, proporcionam trocas e aprendizados, 
que são viabilizados pelo planejamento das atividades e rotinas semanais. 

HORÁRIO
Das 12h às 17h para período curricular matutino.

Das 8h às 13h para período curricular vespertino. 

NÚMERO DE ALUNOS POR SALA
• Maternal - até 16 alunos. 
• Pré I - até 20 alunos. 
• Pré II - até 24 alunos. 
• 1º ano EFI - até 25 alunos. 

 
Esses números poderão ser excedidos em até, no máximo, 5% em casos excepcionais,  
a critério da Direção.

COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA 
A comunicação entre pais e professores deve ser feita via agenda (específica do Integral),  
por telefone ou agendamento de reunião individual. 

LIÇÃO DE CASA 
As lições de casa serão realizadas nas primeiras horas do Período Integral, portanto não 
será garantida a execução para as que chegarem após a primeira hora. 

Aos pais, caberá verificar diariamente a agenda de seu filho e, além disso, eventualmente 
acontecerão atividades específicas que necessitam da participação das famílias.

CORPO E MOVIMENTO 
As atividades físicas acontecerão uma vez por semana e visam ao desenvolvimento  
das potencialidades e habilidades do corpo, por meio de práticas lúdicas. 

OFICINA DE ARTE 

As oficinas de Arte têm por objetivos explorar a criatividade e ampliar o universo da criança 
para a percepção sensorial. Buscam oferecer experiências e estimular a consciência criativa 
dos alunos para aspectos das artes visuais, por meio da pintura, do desenho, da gravura,  
da escultura, entre outras modalidades. 

• 2º ano EFI - até 30 alunos. 
• 3º ao 5º ano EFI - até 35 alunos. 
• 6º ano EFII até 3ª série EM - até 40 alunos. 
• Período Integral - até 20 alunos em cada turma.



MÚSICA 
As vivências musicais possibilitam compreender a música como forma de conhecimento, 
expressão e representação do mundo. O processo de musicalização explora diferentes 
materiais sonoros, instrumentos musicais e sons do corpo. Visa estimular a criação musical, 
o canto, as brincadeiras musicadas, a pesquisa da produção de qualidades sonoras, etc. 

CULINÁRIA 
As atividades de culinária acontecerão uma vez por semana. No contexto do período Integral, 
visam, além da preparação, ao prazer da degustação em momentos de descontração e 
aprendizagem com os colegas.

Possibilita a abordagem de vários conteúdos como a ciência, a arte, a matemática e a língua 
portuguesa. Além de estimular habilidades como a concentração, cooperação e o prazer na 
degustação dos alimentos. 

NATAÇÃO 
As aulas de Natação acontecerão uma vez por semana e serão ministradas por um professor 
especialista. Nesses dias, as crianças deverão trazer uma mochila separada com o material 
identificado destinado a essa atividade (sunga/maiô, óculos, touca, chinelo e toalha).

ALMOÇO 
No almoço, as crianças serão acompanhadas e assistidas pela equipe. 

As refeições são fornecidas pela empresa Ondina Alimentação e Serviços Ltda., preparadas 
com ingredientes frescos e de qualidade. O cardápio será enviado mensalmente por e-mail, 
para que os pais possam acompanhar o que é oferecido diariamente aos nossos alunos. 

Nesse momento também acontece a realização do Projeto Boas Maneiras e Convivência à mesa.

LANCHE 

Acontece na sala de aula ou em outros espaços do Colégio. 

O aluno deverá trazer dois lanches (um para cada período). Os lanches serão devidamente 
separados, acondicionados em geladeira e devolvidos para o consumo em momento oportuno. 

É necessário identificar no lanche, em qual o período que deve ser consumido (manhã e tarde).

HIGIENE
A higiene bucal acontecerá após o almoço. As crianças deverão trazer um nécessaire contendo 
escova de dente e pasta, também escova de cabelo. Os nécessaires serão devolvidos às famílias 
quando houver necessidade de higienização e/ou reposição.

INGLÊS - IMERSÃO 
O Curso de Inglês tem como eixos a ludicidade e a interatividade. A exposição dos alunos 
a conhecimentos gerais significativos para seu desenvolvimento intelectual e cultural é 
um dos aspectos norteadores. Assim, no decorrer do ano letivo, são desenvolvidas três 
sequências didáticas temáticas, que contemplam atividades lúdicas e interativas, como 
jogos digitais e de tabuleiro, filmes, brincadeiras, entre outras. 



BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA 
Espaço para o qual os alunos serão encaminhados a fim de realizarem atividades 
pertinentes aos projetos desenvolvidos e de acordo com as necessidades cotidianas. 

AVALIAÇÕES 
Diariamente, os alunos têm um horário reservado para a prática constante de estudos.  
Esse horário será direcionado e intensificado de acordo com o agendamento das Avaliações 
Acumulativas (exceto para o 2º ano, cujas avaliações não são agendadas). 

OBSERVAÇÃO

A qualquer momento, essas atividades poderão ser reorganizadas conforme a necessidade 
das turmas.

“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação 
 é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra.”

Anísio Teixeira

Sejam bem-vindos!

Equipe pedagógica
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