EDUCAÇÃO INTEGRAL
A proposta de educação integral é ampliar as oportunidades de aprendizagem das crianças promovendo o
desenvolvimento em todas as suas dimensões, o bom desempenho escolar e o desenvolvimento de valores
e atitudes de convívio democrático, como o respeito à igualdade e à diversidade e o exercício da liberdade,
da solidariedade e da participação na vida pública.
Isso significa promover aprendizagens para expandir o seu repertório cultural que são importantes para sua
formação, permitindo-lhes entender e movimentar-se em diferentes contextos sociais.
Estudos recentes apontam que a ampliação do acesso às diferentes linguagens e manifestações artísticas,
culturais, esportivas, digitais, assim como à participação na vida social do território em que vivem, contribui
para que crianças e adolescentes atinjam patamares mais elevados de letramento e melhor rendimento
escolar.
A sala para uso do Integral é um ambiente acolhedor, garantindo a tranquilidade e a segurança desejadas
pelas famílias. Um espaço preparado para possibilitar a construção de valores para a convivência em
harmonia, respeitando-se as particularidades de cada aluno.
Os profissionais envolvidos no Integral são orientados para oferecer um trabalho de qualidade, pautado na
educação, no respeito e com muita disciplina.

ROTINA
Alimentação:
O cardápio é elaborado mensalmente, por Nutricionista, que oferece refeições balanceadas e nutritivas.
Realização das tarefas:
- Os alunos realização as atividades propostas para casa, após verificação na agenda da proposta do dia. (A
professora do integral pode ter acesso a tarefa NET, se necessário);
- Os alunos serão divididos em dois grupos: 1º, 2º e 3º / 4º, 5º e 6º.
- Se necessitarem de pesquisa para projeto este deverá ser feito na biblioteca com orientação da
professora da biblioteca.
- Antecedendo as avaliações os alunos também terão momentos de estudos, visando à preparação para as
avaliações e objetivando a construção do hábito de estudo diário.
Informática Educativa:
Os alunos desenvolverão atividades que favoreçam a aprendizagem, a socialização, a autonomia e o lúdico.
As novas tecnologias são utilizadas como recurso pedagógico na busca de conhecimento, estimulando a
pesquisa e a criatividade das crianças, ampliam sua visão de mundo e vivenciam novos conceitos.

Núcleo de Artes, Esportes e Lazer:
A sensibilização para as artes acontece a partir de três eixos: o conhecer, o apreciar e o fazer, que serão
trabalhados nas modalidades artísticas, esportivas e de lazer. Essas atividades são trabalhadas com o
objetivo de desenvolver o equilíbrio emocional, a boa forma física, a autodisciplina e o senso de cooperação.
Atividade de rotina diária:
O cotidiano é um momento rico para estimularmos a autonomia e a independência, respeitando as regras
de convivência interpessoal e as noções de boas maneiras e higiene.
ATIVIDADES:
Cores
Formas Geométricas (Blocos lógicos / espessura, tamanho, cor)
Caminhos (Coordenação motora e lateralidade)
Obstáculos (Coordenação motora e lateralidade)
Recorte e colagem
Pintura
Alinhavo
Dobradura
Modelagem
Jogos (Encaixe – memória – quebra-cabeça – tabuleiro ...)
Ligue
Completar desenho
Figura humana
Separar objetos (classificação / seriação)
Labirintos
Música
Mímica
Culinária
Roda de leitura
Filmes
Brincadeira livre (Parque / Quadrinha)
Brincadeira dirigida (Dia do brinquedo)
Teatro
Informática
Produção escrita
Criar histórias com imagens
Atividades de raciocínio lógico matemático
(As atividades do Projeto serão desenvolvidas utilizando as estratégias acima de leitura, escrita, raciocínio
lógico matemático e arte através de pesquisas na sala de Informática e atividades na sala do Integral)

