PERÍODO INTEGRAL
Conhecendo a necessidade de grande parte das famílias que, na atualidade, necessita de um local
seguro e confiável para que seus filhos fiquem seguros e sejam atendidos em todas as suas
necessidades enquanto os pais trabalham, oferecemos período integral do Berçário ao Ensino
fundamental I (até o 5º ano).
As crianças matriculadas no período da tarde (tanto da Educação Infantil quanto do Ens.
Fundamental I – 1º ao 5º anos) são atendidas na unidade de Educação Infantil (Rua Benedito da
Silva Ramos, 63 – Jardim Esplanada) no período da manhã e recebem alimentação balanceada, que
inclui lanche da manhã e almoço, elaborados com muito capricho e carinho por uma equipe
cuidadosamente orientada pela Nutricionista.
INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nesse período (das 7h30 às 12h50) as crianças participam de projetos que são desenvolvidos, com
temas que auxiliam no seu crescimento e atentam ao seu desenvolvimento bio/psico/social, de
forma leve, agradável e descomprometida de avaliações.
São oferecidas também atividades lúdicas, brincadeiras educativas, recreação livre ou descanso,
exploração de contos e histórias, acompanhamento das tarefas de casa, sempre em um ambiente
seguro e tranquilo.
Após o almoço e descanso as crianças da Educação Infantil são acompanhadas até as suas
professoras de sala para, então, iniciar as atividades escolares curriculares.
INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Nesse período (das 7h30 às 12h50) são feitos o acompanhamento das tarefas de casa e projetos,
auxílio no estudo para as atividades avaliativas, revisão para Olimpíadas frequentemente
proporcionadas eincentivadas pelo Colégio, bem como jogos lógicos, recreação livre e descanso,
além de projetos periódicos intercalados.
Após o almoço, os alunos do Ensino Fundamental são transportados até a Unidade I do Colégio
(Rua Santa Clara, 260 - Vila Adyana), onde encontrarão os seus colegas e, às 13h30, terão início as
atividades escolares curriculares.
Tudo é pensado de forma a atender todas as necessidades essenciais de cada criança em tempo
integral, e garantir tranquilidade e segurança às famílias que necessitam desse auxílio.

