
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção 

ou a sua construção” (Paulo Freire) 

 

PERÍODO COMPLEMENTAR + REGULAR = INTEGRAL 

 

Para uma melhor organização seguem algumas orientações: 

 

ALMOÇO 

 

Só enviamos bilhete quando a criança não se alimenta bem. 

Em caso de restrição, solicitamos entrar em contato diretamente com a NUTRICO pelos 

telefones: 3852-8669/ 3852-8465. A Nutrico é a empresa contratada como parceira para servir 

uma alimentação de qualidade. O cardápio é elaborado pela nutricionista da empresa e será 

servido em nossa cozinha. O cardápio será enviado aos senhores mensalmente. 

 

LANCHE 

Sempre que encaminhar dinheiro para compra de lanche na cantina anotar na agenda valor 

enviado e quanto poderá ser gasto. 

O lanche do período complementar é fornecido pelo colégio. O cardápio será enviado 

mensalmente. 

LIÇÃO DE CASA 

 

A lição de casa   é realizada com a orientação da equipe do Integral. Quando o aluno apresenta 

alguma dúvida e mesmo com a explicação dada pelas orientadoras do Integral a criança ainda 

não compreende, essas recorrem às professoras de sala que as orientam como proceder. 

Caso o aluno não termine a lição ou chegue após do horário programado ( e este deve ser 

respeitado, pois existe um cronograma fixo de atividades), o mesmo irá realizar a tarefa, mas 

com a supervisão de uma auxiliar. 

No período de provas ( para alunos a partir do 2º ano) algumas atividades serão substituídas 

para o estudo das avaliações. Às vezes o aluno resistirá a essa troca, por isso contamos com a 

parceria de vocês, pais, valorizando a importância do estudo mais intenso duarante as 

avaliações, tanto no perído complementar como em casa. 

Alunos da manhã ( regular) não realizam lição de casa no Integral na 6ª feira e alunos da tarde 

( regular) não realizam lição de casa no Integral na 2ª feira. Estas tarefas devem ser realizadas 

em casa no final de semana, com o objetivo de que os pais possam acompanhar o 

desenvolvimento do filho. 



Observação: Caso a criança não realize a tarefa no fim de semana, a mesma poderá ser 

realizada no colégio, porém, sem a orientação das orientadoras ( que estarão em outras 

atividades programadas para o horáio). Avisar na agenda quando isso ocorrer, para que a 

professora encaminhe a criança para a realização da lição. 

 

SAÍDA 

Caso a criança necessite sair em horário diferenciado, anotar na agenda e/ou telefonar para o 

colégio avisando o horário que irá retirá-lo, pois assim a equipe do integral deixará a criança 

pronta, evitando que aguardem por um grande tempo na recepção. 

Após as 17h35 as crianças realizam atividades livres, sendo assim poderão retira-lós sem 

prévio aviso. 

 

Esporte 

O aluno do Integral tem a opção de fazer um esporte sem custo* desde que seja: ballet, judô 

ou capoeira. 

* (Mediante formação de turma) 

 

Material de uso exclusivo do Integral 

 

-1 nécessaire contendo: creme dental, escova de dente. (para deixar na mochila) 

-Se necessário trazer diariamente mais um camiseta para o uso no período complementar 

podendo ser a do uniforme ou uma totalmente branca. 

- 1 squezze. 

Todos os itens deverão conter o nome completo do aluno. 

 

 

Todas as atividades propostas para o Período Complementar seguirá os 

protocolos de segurança,  mantendo o distanciamento e uso de 

máscaras. 

 

 

                                                                                                             Profª Gabriela 

                                                                                                      Coordenadora do Integral 

 



                                                                                                   

 

Eu, _____________________________________________________________responsavél  

 

pelo (a) aluno(a) ____________________________________________________________  

 

do _________ano, estou ciente das informações sobre o Integral. 

 

Assinatura do Responsável:________________________________________________ 
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