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GUIA DO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O período integral é uma opção para os responsáveis deixarem seus filhos com a garantia 

de um ambiente de continuidade de estudo, aprendizado, convívio e integração com outras 

crianças, possibilidade de novas conquistas, independência e maturidade. 

Práticas pedagógicas: O trabalho é realizado com atividades diversificadas para o 

desenvolvimento de habilidades sociais e psicomotoras. As crianças aprendem a ter cuidado com 

seus pertences e desenvolvem a autonomia gradativamente. A socialização é trabalhada, focando 

os cuidados necessários com as diferentes faixas etárias. As atividades serão compartilhadas por 

meio de um calendário mensal, enviado na agenda. 

Atividades semanais desenvolvidas com os alunos: 

• Oficina de Psicomotricidade: atividades sensoriomotoras e psicolinguísticas 

criando as bases para o mundo do letramento. 

• Contação de História: ampliação do repertório cultural e a formação para o 

hábito da leitura. 

• Musicalidade: noções de ritmo, som e melodia. 

• Capoeira: consciência corporal e exercícios de ritmo e equilíbrio. 

• Autonomia: encoraja a criança a realizar pequenas ações individuais e a fazer 

escolhas. 

 

Horário - As crianças chegarão à escola às 7h10min e sairão às 17h20min. O portão da Educação 

Infantil será fechado, pontualmente, às 8h. Após esse horário, não será permitida a entrada dos 

pais no espaço da Educação Infantil. Os responsáveis deverão aguardar a auxiliar que conduzirá 

os alunos até à sala do Integral.  

Em caso de saída antecipadas, os(as) responsáveis deverão solicitar na portaria da Escola. 

Uma auxiliar conduzirá a criança até à família.   

Em casos de atraso com entrada após às 9h (Integral Manhã) e às 15h (Integral Tarde) 

deverão ser comunicados antecipadamente, para a organização do almoço das crianças. 

Lembrando que poderá não haver tempo hábil para o banho.  
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Funcionamento - A Escola funcionará nos meses de fevereiro a dezembro com parada no 

período de julho (3 dias) e para as festas de fim de ano. No mês de janeiro haverá recesso 

necessário para os reparos no ambiente. Neste período há a colônia de férias. 

 

Sala do soninho - Esse espaço destina-se ao descanso das crianças do período integral, para 

que se refaçam para a jornada do contra turno. Nesse momento prepararemos o vestuário das 

crianças, fazendo as trocas necessárias. 

 

Alimentação - Teremos as seguintes refeições ao longo do dia: Lanche da manhã (enviado pela 

família), almoço (servido pela Escola) e lanche da tarde (enviado pela família). Os lanches devem 

ser selecionados com bastante cuidado, priorizando os produtos naturais e com ingredientes 

saudáveis. As refeições são balanceadas e contam com a supervisão de uma nutricionista. Os 

cardápios são enviados mensalmente através da agenda ou pode ser solicitado à coordenação 

pedagógica. Hábitos de postura à mesa, utilização adequada dos talheres e ingestão controlada 

de líquidos também fazem parte do nosso trabalho.  

 

Higiene - A higienização é frequente, sempre respeitando também orientações das famílias. 

Nesses momentos, focamos a autonomia do aluno, cuidando para garantir a higienização 

adequada (a quantidade de banhos e trocas de fraldas são determinadas de acordo com as 

necessidades da criança no dia). Trazer uma nécessaire contendo pente, creme dental, escova 

de dentes, toalha de banho (devolvida às sextas feiras), um uniforme sobressalente e um saco 

pra colocar as roupas sujas. Oferecemos sabonete líquido, shampoo e condicionador da linha 

Granado Hipoalergênico para atender a todos no horário do banho e o responsável deve pagar 

R$ 100,00 para a compra dos produtos.  

 

Medicação: Em caso de medicação prolongada, os remédios enviados pela família só podem 

ser administrados na Escola, se acompanhados por receituário médico com orientações escritas, 

repassadas diretamente para a pessoa responsável. Os alunos também podem receber o 

medicamento na portaria, administrado pela família. No caso de febre ou doenças contagiosas a 

criança deverá permanecer em casa, até que tenha alta de seu médico.  
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Saúde: As questões de alergia ou qualquer a observação de saúde mais grave que tenham sido 

sinalizadas na Ficha de Saúde devem também ser repassadas à coordenação pedagógica. 

 

Uniforme: A criança deverá vir uniformizada para a Escola, e todos os pertences devem ter o 

seu nome escrito, assim como todo material de uso pessoal. 

 

Agenda: Instrumento fornecido pela escola para alinhar a comunicação. A mesma deverá ser 

preenchida e atualizada.  O responsável deverá informar a equipe do Integral com antecedência 

quaisquer solicitações sobre saídas antecipadas, acompanhamentos especiais ou restrições 

alimentares. 

 

Atendimento aos pais: Com o intuito de oferecer um atendimento adequado, sempre que 

houver necessidade de conversa com a Coordenação ou a professora, deve ser agendado na 

recepção um horário.  Não recomendamos o atendimento aos pais pelos professores na hora da 

entrada, na porta da sala ou saída dos alunos. 

 

Pedidos: Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda/email, de 

acordo com o trabalho desenvolvido em sala ou com a necessidade do aluno.   

 

Dia do brinquedo: Às sextas-feiras, realizamos o dia do brinquedo, cujo objetivo é desenvolver 

nos alunos os valores do compartilhar. Os brinquedos devem vir com o nome registrado. Pedimos 

que não sejam enviados brinquedos eletrônicos, de custo alto ou com peças pequenas.  

 

Horário Especial: Caso a criança necessite estender o horário, oferecemos o período de 

extensão, que deverá ser contratado previamente na recepção. 
 

 

 


