Srs. Pais de alunos do Periodo Integral
“ O brinquedo e a arte são as únicas atividades permitidas no Paraíso. O poeta, o artista e a criança,
são seres paradisíacos. No paraíso não existe trabalho, existe apenas brinquedo e arte.”
Rubem Alves

A Pedagogia do Encantamento através dos Contos de Fadas, Fábulas, histórias
encantadas, é a porta de entrada para o mundo da imaginação, do conhecimento, da
pesquisa, que estarão presentes nas vivências dos nossos alunos nas aulas de inglês,
educação física, artes e na hora do conto. Pretendemos desenvolver atividades que
contemplem o ensino da Língua Inglesa, da Literatura Infantil, da Arte e Educação
Física através de momentos lúdicos e mágicos, garantindo assim uma aprendizagem
significativa e prazerosa.
Projeto do 4º bimestre: Cidade Mirim









Estrada dos Contos de Fadas;
Julgamento do Lobo Mau/ Bruxa;
Construção de casas temáticas;
Passeio ao “Bosque Alemão;”
Filmes de Contos de Fadas;
Produção de fantoches, livros, postais;
Jogos e brincadeiras no bosque;
Dramatizações.

Professoras especialistas:
Ateliê: Maria de Fátima
Educação Física e Movimento: Fernanda
Inglês: Marina
Professoras Auxiliares:
Clarice: Infantil II, III, IV - Integral 1
Tiffani: Infantil V e 1º ano - Integral 2
Márcia: 2º, 3º, 4º e 5º ano- Integral 3
Comunicamos que a profª Fátima neste bimestre está fazendo um
acompanhamento em tempo integral com os alunos e professoras, orientando todos
os procedimentos e rotina do período da manhã, sob a coordenação da profª
Santina.

Rotina:
A rotina está organizada para garantir o desenvolvimento das nossas atividades
nos Projetos desenvolvidos. Portanto, a dimensão de tempo no cotidiano do Período
Integral, estrutura-se com as situações planejadas de rotina, que envolvem ações
educativas que visam desenvolver aprendizagens específicas, considerando as várias
faixas etárias dos nossos alunos e as diferentes áreas de formação humana.
Dentro da nossa rotina temos atividades permanentes como: lição de casa, roda de
leitura, contação de histórias, desenho, hora do parque, dentre outras.
Datas importantes:
 Passeio ao Bosque Alemão: 28 DE OUTUBRO
 Noite de autógrafos e Passeio da Lanterna: 08 DE DEZEMBRO
 Data final de atividades do 2º semestre- Período Integral: 16 de dezembro,
sendo que nesta semana de 12 a 16, no período da manhã as atividades serão
normais.
 12 a 16 - Período da tarde – colônia de Férias – Cofsports (inscrições
diretamente com a empresa)

Queridos pais
A Coordenação coloca-se sempre à disposição para qualquer dúvida ou
eventualidade.
Atenciosamente
Coordenação – Santina Brandalize

Para sua organização colocamos a disposição o calendário das atividades de
2017.

