São Paulo, 12 de setembro de 2016.

CIRCULAR
PERÍODO INTEGRAL – MATERNAL II ao 5º ANO EF – 2017
Prezados pais e responsáveis,
A vida moderna tem exigido maior participação dos pais na composição da renda
familiar, por isso, algumas famílias têm tido dificuldade no acompanhamento da vida escolar
de seus filhos.
Nesse sentido, o Colégio Passionista Santa Gema, mostrando-se sensível a essa
necessidade, oferece o Período Integral, desde o primeiro dia de aula do ano letivo,
proporcionando, como objetivo geral, o bem-estar físico, afetivo, social e intelectual
das crianças e tranquilidade e segurança aos pais.
Desse modo, atentem-se às informações abaixo acerca desse serviço:







Objetivos específicos:
 Propiciar momentos de lazer, convívio social e o desenvolvimento da autonomia;
Acompanhar as tarefas de casa ou pesquisa, desenvolvendo o senso de responsabilidade,
organização e rotina de estudos planejada;
Proporcionar momentos lúdicos diários, pois o brincar é fundamental para o desenvolvimento
psicomotor, emocional, intelectual, afetivo e social do educando;
Desenvolver habilidades e potencialidades, de forma adequada às necessidades de cada
faixa etária, por meio de atividades motivadoras, educativas, seguras e significativas;
Promover situações de aprendizagem diferenciadas e qualificadas, nos mais variados
ambientes e estruturas do colégio, privilegiando o aprender, o fazer, o conviver e o ser;
Estimular a criatividade, a solução de situações-problema, a administração de conflitos (ideias
diferentes), o uso da tecnologia a favor do aprendizado e o estreitamento da relação
escola/família, num só objetivo: educar no amor e com amor.
Obs.: Todas as atividades são coordenadas e supervisionadas por
educadores e equipe pedagógica (Coordenação Pedagógica e Orientação
Educacional).

Atividades:
 Acompanhamento: nos deveres de casa, estudo supervisionado e preparação para as aulas
do curso regular;
 Oficinas criativas: culinária, música, artes plásticas (pintura, colagem...);
 Psicomotricidade (Ed. Infantil): sob a supervisão de educadores de Educação Física, os
educandos poderão desenvolver a psicomotricidade por meio de exercícios específicos;
 Lúdicas e de socialização: parque, brinquedoteca, jogos e brincadeiras, atividades dirigidas;
 Informática: atividades lúdicas, realização de trabalhos e criação;
 Sala de Leitura: hora do conto, leitura, fantoches, computador, entre outros;
 Cuidados com o corpo: alimentação e higiene;
 Projetos: preservação ambiental, valores, literatura, arte, esporte;

 Convivência: aceitar
interdependências;

e

respeitar as

diferenças e

os

diferentes e

perceber as

 Física e Esportiva: com o intuito de proporcionar o bem estar físico, emocional e social, além
de desenvolver práticas saudáveis e prazerosas, aumentando assim, a qualidade de vida de
nossos educandos.
Diferenciais:
 Circoterapia: com as atividades circenses, os educandos são beneficiados
com exercícios que utilizam malabares, elástico de equilíbrio, acrobacias,
monociclos, tecidos, cama elástica, jogos de clow, entre outros, que ajudam na
concentração, confiança, persistência, paciência, auto disciplina, rapidez de
pensamento, facilitando o relacionamento com outras pessoas e consigo mesmo;
 Pequenos cientistas: vivência através de experiências concretas no laboratório
de ciências, para que a criança tenha a oportunidade de observar, testar e
comprovar conceitos sobre a natureza e o corpo humano;
 Batendo bola: com o Futsal, os educandos têm a possibilidade de experimentar
o esporte de maneira prazerosa, divertida, como se fosse uma gostosa
brincadeira. Aprendem a correr, saltar, pular e praticar uma atividade física em
grupo, coletivamente;
 Fazendo Arte: atividades diversas como artesanato, pintura, colagem, construção
de brinquedos, bijuterias, entre outras, que colaboram com a construção de um
indivíduo crítico, possibilitando experiências que permitem a reflexão, o
desenvolvimento de valores, sentimentos, emoções e uma visão questionadora
do mundo que o cerca, através de todos os seus sentidos;
 Vida em movimento: as atividades físicas promovem um estilo
de vida ativo e, por isso, trazem benefícios como saúde,
disciplina e lazer. Elas são realizadas individual ou
coletivamente, podendo ser culturais ou de lazer, mas sempre
com o objetivo de desenvolver as potencialidades das crianças,
trazendo melhorias na qualidade de vida;
 Momento High tech: a tecnologia não pode substituir as relações
pessoais como o convívio com os colegas de sala de aula e familiares,
mas faz parte do processo de aprendizagem de uma forma organizada e
orientada, para que possa levar a um efetivo aprendizado, pois trata-se de
uma grande ferramenta pedagógica, colocando à disposição do educando
um universo de possibilidades impossíveis com o tradicional “giz e lousa”.
O Laboratório conta com um projetor interativo e um tablet por educando,
para aulas diversificadas.
Alimentação:
 O educando terá almoço, com o objetivo da construção de hábitos
alimentares e etiqueta, por meio de refeições variadas e balanceadas,
cujo cardápio será elaborado por uma nutricionista e enviado
mensalmente às famílias.
Obs.: o lanche da manhã e o do período oposto devem ser enviados pela
família ou adquirido na cantina do Colégio. No caso dos educandos da Ed.
Infantil, visando uma alimentação saudável e adequada à faixa etária,
sugerimos que o lanche seja adquirido na cantina somente às sextas-feiras.

Higiene:
 Como fazendo parte do processo de formação educacional e para a boa saúde
do corpo, é necessário que o educando tenha seu próprio kit de higiene e traga,
diariamente, ao Colégio.

Uniforme e troca de roupa:
 Todos os educandos deverão usar o uniforme normal do Colégio. Por esse motivo, é
importante manter uma troca de roupa na mochila, devendo ser higienizada diariamente ou
substituída, quando necessário.

Integral de férias
Funciona na primeira quinzena de julho, proporcionando o bemestar físico, afetivo, social e intelectual das crianças e jovens, e
tranquilidade e segurança aos pais.
O serviço é oferecido o dia todo, para que as famílias possam se
programar, a fim de proporcionarem, nessas duas semanas, a
oportunidade de seus filhos participarem de atividades
diversificadas (quadro da programação vai em circular
específica), juntamente com seus amigos.

E, após o período de estada no Colégio, proporcionar a vivência e interação junto aos pais,
para que a criança ou jovem distancie-se um pouco do ambiente escolar, para viver, em
família, as relações necessárias para o desenvolvimento sócio-afetivo, primordial para o bom
desenvolvimento global do ser humano.
Objetivos: proporcionar momentos lúdicos diários, para o
desenvolvimento psicomotor, emocional, intelectual e social do
educando como parque, brinquedoteca, jogos, brincadeiras,
atividades dirigidas, cinema e saídas lúdico-pedagógicas;
Desenvolver habilidades e potencialidades por meio de diferentes
atividades extras, bem como a psicomotricidade por meio de
exercícios específicos;
Cuidados com o corpo: alimentação e higiene;
Observações:
Aos educandos que já participam do Período Integral, regularmente, basta confirmar a
presença e/ou participação, via ficha de inscrição que vai anexa à circular específica e estar
em dia com suas obrigações. Aos demais educandos ou convidados, realizar inscrição e
pagamento na Secretaria/Tesouraria do Colégio.

Quando houver saídas com transporte e ingresso, os valores já estarão inclusos.

Horários e investimentos:
Informamos que os valores do investimento não estão disponíveis via web.
Para maiores informações ligue para (11) 2203-1544 / Tesouraria.
Agende uma visita e venha conhecer nosso colégio!

Assim sendo, tenho a certeza de que, juntos, Colégio e Família, construiremos mais um
ano de sucesso e de excelentes resultados.
Um fraterno e cordial abraço!
Ricardo Lopez
Diretor

