MATUTINO 2019 - INFANTIL G1 e G2

horário

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

7h45

entrada / atividades diversificadas: massinha, desenho, roda de conversa, jogos de construção e
de encaixe e jogo simbólico.

8h45

higiene / lanche

9h15

arte

natação

arte

música

arte

10h05

corpo e
movimento

construções no
parque

corpo e
movimento

jogo simbólico

brincadeiras com
materiais não
estruturados

10h55

higiene / organização dos materiais

11h15

almoço

12h

higiene, roda de história e descanso

12h20 ou 13h15

saída

13h15

atividades diversificadas: massinha, desenho, roda de conversa, jogos de construção e de encaixe
e jogo simbólico.

13h50

hora da fruta

13h50

música

arte

arte

14h55

higiene / saída

15h10

lanche

16h

corpo e
movimento

brincadeiras com
materiais não
estruturados

construções no
parque

arte

natação

corpo e
movimento

jogo simbólico

17h

higiene, roda de história e relaxamento

17h50

saída

(atividades sujeitas a alterações)

MATUTINO 2019 - INFANTIL G3
período/horários

segunda
●

REGULAR

7h45 - 12h20
●

terça

quarta

quinta

sexta

Projetos Didáticos envolvendo: o conhecimento e o cuidado
de si, do outro, do ambiente; o brincar e o imaginar; a
linguagem corporal; a linguagem verbal; a natureza e a
cultura; o conhecimento matemático; as linguagens
artísticas.
Música, Inglês, Educação Física.

12h20 - 13h15

almoço / higiene / descanso (opcional)

13h15 - 14h55

ballet / judô
BILÍNGUE

natação

BILÍNGUE

natação

música
INTEGRAL

14h55 - 15h10

15h10 - 16h50

intervalo / saída

corpo e
movimento

ateliê de
arte

corpo e
movimento

ateliê de
arte

jogo
simbólico /
construção

16h50 - 17h

intervalo / saída

17h - 17h50

atividades diversificadas: relaxamento, recreação e roda literária.

(atividades do integral sujeitas a alterações)

período/horários

INTEGRAL

VESPERTINO 2019 - INFANTIL G3
segunda
terça
quarta

9h50 - 11h30

BILÍNGUE

--

BILÍNGUE

quinta

sexta

--

--

almoço / higiene / descanso (opcional)

REGULAR

13h15 - 17h50

● Projetos Didáticos envolvendo: o conhecimento e o cuidado
de si, do outro, do ambiente; o brincar e o imaginar; a
linguagem corporal; a linguagem verbal; a natureza e a cultura;
o conhecimento matemático; as linguagens artísticas.
● Música, Inglês, Educação Física.

MATUTINO 2019 - INFANTIL G4 e G5
horários

segunda

●
REGULAR

7h45 - 12h20
●

terça

quinta

sexta

Projetos Didáticos envolvendo: o conhecimento e o cuidado
de si, do outro, do ambiente; o brincar e o imaginar; a
linguagem corporal; a linguagem verbal; a natureza e a
cultura; o conhecimento matemático; as linguagens
artísticas.
Música, Inglês, Educação Física.

12h20 - 13h15

13h15 - 14h55

quarta

almoço / higiene / descanso (opcional)

natação

BILÍNGUE

natação

BILÍNGUE

ballet / judô
música

14h55 - 15h10

intervalo / saída

INTEGRAL
15h10 - 16h50

ateliê de
arte

ginástica
acrobática /
escolinha
de futebol

ateliê de
arte

escola de
esportes

jogos de
tabuleiro

16h50 - 17h

intervalo / saída

17h - 17h50

atividades diversificadas: relaxamento, recreação, lição de casa,
roda literária.

(atividades do integral sujeitas a alterações)

VESPERTINO 2019 - INFANTIL G4 e G5
INTEGRAL

9h50 - 11h30

--

BILÍNGUE

--

BILÍNGUE

--

almoço / higiene / descanso (opcional)
●
REGULAR

13h15 - 17h50
●

Projetos Didáticos envolvendo: o conhecimento e o cuidado
de si, do outro, do ambiente; o brinco ar e o imaginar; a
linguagem corporal; a linguagem verbal; a natureza e a
cultura; o conhecimento matemático; as linguagens
artísticas.
Música, Inglês, Educação Física.

MATUTINO 2019 - 1º ao 3º anos
período/horários

REGULAR

segunda

terça

quarta

quinta

sexta

7h45 - 12h20

Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências,
Arte, Educação Física, Música, Filosofia, Inglês e Tecnologia Educacional.
(5 aulas de 50 minutos por dia e intervalo de 25 minutos)

12h20 - 13h15

almoço / higiene / descanso (opcional)

13h15 - 14h55

BILÍNGUE

Tecnologia
Interativa
(gameficação/
programação)

14h55 - 15h10

Espaço
Maker
BILÍNGUE

(oficina de
invenções

/ robótica)
intervalo / saída

INTEGRAL

ginástica
acrobática/
escolinha de
futebol

dança / judô
15h10 - 16h50

BILÍNGUE

ateliê de
artes

práticas do
corpo e da
mente

ateliê de
artes
jogos
de raciocínio

música

16h50 - 17h

intervalo / saída

17h - 17h50

tarefas e dinâmicas de estudo

(atividades do integral sujeitas a alterações)
VESPERTINO 2019 - 1º ao 3º anos

INTEGRAL

09h50 - 11h30

BILÍNGUE

--

BILÍNGUE

--

BILÍNGUE

almoço / higiene / descanso (opcional)

REGULAR

13h15 - 17h50

Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências,
Arte, Educação Física, Música, Filosofia, Inglês e Tecnologia Educacional.
(5 aulas de 50 minutos por dia e intervalo de 25 minutos)

MATUTINO 2019 - 4º e 5º anos

período/horários

REGULAR

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

7h45 - 12h20

Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências,
Arte, Educação Física, Música, Filosofia, Inglês e Tecnologia Educacional.
(5 aulas de 50 minutos por dia e intervalo de 25 minutos)

12h20 - 13h15

almoço / higiene / descanso (opcional)

13h15 - 14h55

Espaço
Maker
(robótica /
gamificação/
programação)

educação
financeira

BILÍNGUE

14h55 - 15h10

BILÍNGUE

BILÍNGUE

intervalo / saída

INTEGRAL

ginástica
acrobática/
escolinha de
futebol

dança / judô
15h10 - 16h50

teatro

práticas do
corpo e da
mente

ateliê de artes

jogos
de raciocínio

música

16h50 - 17h

intervalo / saída

17h - 17h50

tarefas e dinâmicas de estudo

(atividades do integral sujeitas a alterações)

VESPERTINO 2019 - 4º e 5º anos

INTEGRAL

09h50 11h30

--

BILÍNGUE

--

BILÍNGUE

BILÍNGUE

almoço / higiene / descanso (opcional)

REGULAR

13h15 17h50

Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências,
Arte, Educação Física, Música, Filosofia, Inglês e Tecnologia Educacional.
(5 aulas de 50 minutos por dia e intervalo de 25 minutos)

