COLÉGIO CURITIBANO ADVENTISTA BOM RETIRO

Informações Gerais
Turno Integral
“Tratar com mentes humanas é a mais bela obra
em que já se ocuparam os homens. ”
Ellen G. White

1)

HORÁRIOS DO TURNO INTEGRAL

Chegada dos alunos
Desjejum
Horário de Tarefas (manhã)

7h15
8h30 as 9h
Até às 10h30
Alunos que chegam após esse horário devem vir
com as tarefas prontas de casa.
ou 10h30

Atividades
extras
brincadeiras dirigidas
Almoço
(cardápio disponibilizado no
site
e
atualizado
mensalmente)

Início às 11h 30 - EI, 1º e 2º ano que vão para o
regular á tarde;
11h45 – 3º, 4º e 5º ano que vão para o regular à
tarde;
12h – EI, 1º e 2º ano que permanecerão no
Integral
12h15 – 3, 4º e 5º ano que permanecerão no
Integral
Horário de Tarefas (Tarde)
14h00 - 16h30
Alunos que vão para casa antes das 15h devem
fazer as tarefas em casa. É importante que os
pais informem via agenda do turno integral
quando o aluno for sair mais cedo no período da
tarde.
Lanche
15h
Atividades
extras
ou 16h30
brincadeiras dirigidas
Saída
17h 30 (segunda a quinta)
16h 30 (sexta-feira)
OBS.
Seguir os horários de saída e de suma
importância para não causar estresse no aluno.
Pois, quando o mesmo percebe que os colegas
já foram e ele continua na escola sente-se
inseguro.

2)

CALENDÁRIO DO INTEGRAL

O Integral segue o mesmo calendário que o regular para feriados e recessos. No mês de
julho atenderemos apenas os alunos do Integral (maiores informações serão enviadas
posteriormente).

3)

ALIMENTAÇÃO

O cardápio do almoço e dos lanches dos alunos do sistema de Tempo Integral é variado
e acompanhado por uma nutricionista. Verduras, frutas e sucos fazem parte do nosso cardápio.
Motive seu filho a comer frutas, verduras e legumes. Com sua ajuda, teremos mais argumentos
para incentivá-los.
Conforme informado no ato da matrícula, nosso cardápio é ovolactovegetariano.
O lanche no período regular será servido da seguinte forma: os alunos da Educação
Infantil e 1º ano receberam este em sala, os alunos do 2º ao 5º ano deverão pegar o lanche na
cantina. O almoço é servido por turma, iniciando com a Educação infantil, sempre com a
orientação e acompanhamento das professoras.
O desjejum é servido das 8h30min às 9h, alunos que chegam após esse período devem
vir devidamente alimentados.
Devido ao espaço e por segurança de todos, não é permitida a presença dos pais durante
o almoço, o que não os impede de buscar seu filho para almoçarem juntos em outro local.
Sempre que forem almoçar com seu filho, nos comunique.

4)

ATIVIDADES

•
Acompanhamento escolar – as tarefas de casa serão realizadas no turno integral, mas
fique atento à agenda de seu filho, existem tarefas que só os pais sabem responder. Trabalhos manuais
como maquetes, fichas de leitura e pesquisas também deverão ser realizados em casa, sob a supervisão
dos pais.
OBS: Para os alunos que ficam no turno da manhã no Integral, o horário de chegada deverá
ser até as 8h15 para que possam ter tempo para realizar a tarefa. Caso isso não seja possível os pais
deverão orientar seus filhos para adiantarem as atividades em casa.

Atividades Extras oferecidas para os alunos do Turno Integral:
•

Aulas de Musicalização para alunos de Ed. Infantil e 1º anos;

•

Aulas de Educação Física;

•
no mês);

Culinária (agendado e acompanhado pela nutricionista podendo ser uma ou duas vezes

•
Atividades de Artes com materiais recicláveis (acompanhando os projetos desenvolvidos
no integral com temas como: Diversidade, Alimentação Saudável, Cidadania, Datas Comemorativas,
Solidariedade, entre outros).
•
Atividades na Horta: Este envolve os alunos no plantio, manutenção e colheita. Sempre
ensinado que alguns vegetais podem ser cultivados durante o ano todo e outros períodos específicos;
•

Projetos Alimentação Saudável
Exploração de outros espaços do colégio (biblioteca, informática, parquinho, quadra,
fazendinha)

5)

IDENTIFICAÇÃO

Todo material e uniforme (jaquetas, moletons, camisetas e calças) deve ser IDENTIFICADO.

6)

KIT HIGIENE

Cada aluno deve ter um estojo próprio para o kit de higiene bucal (orientação da Vigilância
Sanitária). Esse material não pode ser guardado de forma coletiva. Orientamos que a escovinha tenha
uma capa protetora, mesmo fincando no estojo próprio para ela. Este kit permanece conosco e a
escova deve ser trocada sempre que a professora solicitar (a cada 3 meses)
As meninas deverão ter sempre na mochila uma escovinha de cabelo, rabicó prendedor ou
elástico para pender os cabelos nos dias quentes e irem para sala de aula com o cabelo penteado (no
Integral não possuímos escova de cabelo por motivos de higiene).

7)

UNIFORME

O uso do uniforme para as crianças do integral também é obrigatório, temos uma
exceção apenas para o calçado nos dias quentes. Os alunos poderão trazer um chinelinho na mochila
para usar apenas no espaço do Integral e ficarem mais à vontade.
Lembramos que o uso de esmaltes coloridos, brincos, anéis, colares, correntes e outros,
não são permitidos no Espaço Integral.
Todas as orientações que se encontram no código de ética da escola estão sendo
aplicadas também ao Espaço Integral. Pedimos que essas orientações fossem respeitadas.

8)

ROUPA EXTRA

Os alunos da educação infantil e 1º ano deverão trazer uma muda de roupa (calça,
camiseta, calcinha ou cueca) para deixar na sala caso aconteça algum “acidente”, tudo deverá estar
em um saco plástico identificado. Não é necessário ser uniforme.
Caso seu filho (a) leve para casa alguma peça do uniforme com a identificação do
integral, lave e devolva o mais depressa possível.

9)

MEDICAMENTOS

Só serão ministrados com receita médica. Caso seu filho precise de medicamento com
hora marcada, se possível, faça um horário que não necessite trazer o medicamento para o espaço do
Integral por questão de segurança.

10)

BRINQUEDOS

De segunda-feira a quinta-feira nossos alunos poderão trazer jogos educativos como:
quebra-cabeça, jogos da memória, dominós, cubos, peças de encaixe, cadernos de pintura, UNO, etc.
esses jogos poderão ser usados no horário de descanso.
Na sexta-feira é o dia do BRINQUEDO! Os alunos nesse dia poderão trazer bola (caso
não esteja chovendo), boneca, carrinhos, ursinhos, entre outros. Eletrônicos como DS, PSP, “tablet”
e similares não são permitidos devido à fragilidade e ao valor do aparelho.

Envie um brinquedo adequado e identificado para que seu filho possa brincar com o
grupo, evite brinquedos caros, de valor sentimental, com peças pequenas ou que instigue a violência.
Não é permitido o uso de skate, patinete, roller ou tênis com acessórios (rodinhas ou pula-pula),
durante o ano teremos uma data especial para trazer esses brinquedos.

11)

CELULARES

Celular não se enquadra na categoria brinquedos, por isso, não será permitido o uso
desse aparelho no espaço integral, em qualquer dia da semana.
Caso a criança tenha necessidade de entrar em contato com a família, a coordenação do
Integral o fará.

12)

PINTURA, MÚSICA (EMAC) E GINÁSTICA RÍTMICA

Essas atividades poderão ser desenvolvidas dentro do horário do Integral desde que não
prejudiquem o horário de tarefas do grupo.
Pedimos que comunique o dia da semana e horário dessas atividades para facilitar o
encaminhamento dos alunos ao espaço dessas atividades.

13)

AGENDA DO INTEGRAL
Deixe a agenda do seu filho com todos os dados de identificação necessários

preenchidos.
A agenda deve ser vistada pelos responsáveis diariamente.

14)

CONTATO COM O INTEGRAL
Ligue sempre que necessário para o número: 3225-1920.
E-mail – lilian.marques@educadventista.org.br
Evite ligar entre 11h30 e 13h30, nesses horários atenderemos apenas as crianças.

Se for necessário, a coordenadora do Período Integral ou Orientadora Pedagógica do
Turno Regular estarão disponíveis para maiores esclarecimentos ou orientações.
Nosso maior interesse é o bem-estar de seu filho, caso tenha alguma dúvida, estamos à
disposição.

