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Ensino Fundamental II (9º anos) e Ensino Médio

Nosso projeto de educação integral parte da perspectiva proposta
pela própria origem da palavra, nascida do latim Inegrare, que denota
inteiro, fazer um só. Assim, pensando em nossos estudantes como seres
integradores, o Colégio Mendel Vilas, sintonizado com as demandas da
atualidade, está constantemente em busca de ações pedagógicas
significativas que impactem positivamente na formação integral dos
educandos.
Com o compromisso de garantir a qualidade pedagógica, o Colégio
traz, em 2018, uma proposta fundamentada nos avanços educacionais da
contemporaneidade. Nesta perspectiva, a nossa proposta em sua
concepção integralizadora, propõe para além das habilidades intelectuais
e do foco no conhecimento científico, o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais, entendendo a necessidades da individualização do
processo da aprendizagem, a partir da compreensão que somos seres
singulares e, todas essas questões, embasadas em conteúdos
motivadores trabalhados nas seguintes atividades:

ATIVIDADES DO TURNO INTEGRAL

“A educação integral diz respeito à integralidade do sujeito, propondo trabalhar com o ser humano de
forma mais ampla. O conceito de educação integral vai além dos aspectos da racionalidade ou
cognição. Ele dá importância também ao olhar, às artes, à estética, à música, significa desenvolver as
dimensões afetivas, artísticas, espirituais, os valores, a saúde, o corpo.”
Ana Emília

PROPOSTA 2018 – MENDEL VILAS EM TEMPO INTEGRAL

 Acompanhamento Pedagógico com Orientação e Sistematização de
Estudos.
 Oficina de Corpo e Movimento - Esportes (Natação, Futsal, Ginástica
Rítmica, Ballet, Capoeira, Judô)
 Oficina de Teatro
 NEM – (Novo Ensino Médio), podendo optar pelas Áreas de
Linguagens – Ciências Humanas e Exatas.
 Space Maker (Educação mão na massa)
 C.T.C (Ciências Tecnologia com Criatividade)
 Inglês (Imersão)
 Horário de descanso.
Obs.: Todas as atividades serão rigorosamente planejadas, levandose em conta os aspectos do tempo, espaço, práticas educativas
adequadas e necessidades específicas de cada estudante.

NORMAS REGIMENTAIS
 Horário: Período Integral – 7h às 17h10min.

Informativo Turno Integral
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 O uso do uniforme escolar é obrigatório.
 Todo o material do aluno, inclusive o uniforme, deve conter o nome e
série.
 Material que deve ir e vir todos os dias:
- Toalha de banho (identificada).
- Uniforme acompanhado de roupas íntimas e tênis ou crocs.
- Nécessaire com os pertences pessoais (pente, escova, xampu,
escova e pasta de dente, sabonete).
 Maiô ou sunga, touca, roupão para as aulas de natação (todos
identificados). Esses pertences deverão ser enviados nos dias desta
atividade.

GRADE HORÁRIA
 Os horários das atividades propostas no turno integral serão entregues
na primeira semana de aula.

Equipe Pedagógica
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