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PROPOSTA DE TURNO INTEGRAL PARA 2018

Informativo
G4 ao 5o ano E.F.

Objetivando atender as necessidades das famílias que confiam na proposta pedagógica do Colégio Mendel Vilas e desejam
complementar a formação de seus filhos, apresentamos o Projeto
de Turno Integral, como extensão do período regular de aulas para
alunos da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental I.
Tendo como fundamento básico da nossa proposta a formação plena do aluno, ressaltamos que a sua permanência em tempo
integral no Colégio, permite um maior convívio escolar, a socialização, a construção efetiva na autonomia, onde as múltiplas linguagens serão exploradas de forma multidisciplinar, com toda a segurança e atenção que ele precisa para se desenvolver não só no
aspecto cognitivo, mas também nos aspectos físicos, emocionais e
relacionais.

I. OBJETIVOS GERAIS DO TURNO INTEGRAL

“A implantação de escolas de tempo integral só faz sentido quando concebida uma Educação Integral em que o horário expandido venha a representar uma ampliação de oportunidades e situações especialmente planejadas com a finalidade de promover aprendizagens significativas e emancipadoras.”
Jeovany Machado

– INTEGRAL –
2018

 Desenvolver habilidades físicas e intelectuais.
 Assegurar hábitos de estudo, alimentação saudável e de higiene.
 Oportunizar práticas educativas que favoreçam o convívio
harmonioso e o trabalho com os “valores” essenciais nas relações interpessoais.
 Possibilitar a ampliação do contato do aluno com atividades
esportivas diversificadas.
 Oferecer às famílias praticidade e segurança, visando o conforto e bem-estar do aluno.
II. ATIVIDADES DO TURNO INTEGRAL
A rotina diária irá contemplar:
 Acompanhamento Pedagógico com Orientação e Sistematização de Estudos.
 Oficina de Corpo e Movimento - Esportes (Natação, Futsal,
Ginástica Rítmica, Ballet, Capoeira, Judô)
 Oficina de Artes
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 Oficina de Produção de Texto
 Hora da Leitura (Contação de Histórias, teatro e fantoches) –
Educação Infantil
 Alimentação (Acompanhamento Nutricional – Empresa ou Cantina).
 Horário de descanso.
 Space Maker
 C.T.C (Iniciação Científia)
 Inglês
Obs.: Todas as atividades serão rigorosamente planejadas, levandose em conta os aspectos do tempo, espaço, práticas educativas adequadas e necessidades específicas de cada aluno.

NORMAS REGIMENTAIS
 Horário: Período Integral – 7h10min às 17h10min.
 O uso do uniforme escolar é obrigatório.
 Todo o material do aluno, inclusive o uniforme, deve conter o nome,
grupo/ano da criança.
 Material que deve ir e vir todos os dias:
- Toalha de banho (identificada).
- Uniforme acompanhado de roupas íntimas e sandália.
- Nécessaire com os pertences pessoais (pente, escova, xampu,
escova e pasta de dente, sabonete).
* Esse material deve vir numa sacolinha à parte dos materiais das
aulas do turno regular.
 Maiô ou sunga, touca, roupão para as aulas de natação (todos identificados). Esses pertences deverão ser enviados nos dias desta
atividade.
 O acompanhamento pedagógico do horário Integral é direcionado
à realização das tarefas de casa e revisão do conteúdo diário.
 A família deverá acompanhar diariamente a rotina da criança através dos registros na agenda.

Equipe Pedagógica
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