09/outubro/2018
Novidades para 2019

Para ampliar a formação dos estudantes e visando sempre aperfeiçoar sua ação educadora nas
diversas áreas do conhecimento, o Programa de Formação Complementar, o período Integral, traz
horários e atividades para os grupos da Educação Infantil ao 9º ano do Fundamental.
1. Abertura de uma turma da Educação Infantil em horário especial – G1 das 8h às 15h30
Ofereceremos a partir de 2019 uma turma da Educação Infantil, o G1 (crianças com 2 anos completos
até 30/junho), no período integral, das 8h00 às 15h30.
Nos próximos anos, serão ampliados os grupos, até o G4, sucessivamente, de acordo com a formação
das turmas. Com um currículo totalmente integrado para contemplar os conteúdos obrigatórios e de
direito das crianças, alinhadas às competências definidas para guiar a educação básica aqui do
colégio.
Nossa proposta reconhece a Educação Infantil como uma etapa essencial na vida escolar dos
estudantes. Clique no link para conhecer os componentes curriculares e horários.
2. Integral (1º ao 5º ano)
No Integral do Ofélia as atividades propostas visam agregar e complementar a formação dos
estudantes alinhadas às competências gerais definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
O integral no Ofélia a partir de 2019, oferecerá a opções de como participar: 3 vezes ou 5 vezes por
semana. As atividades com os professores especialistas seguem o cronograma:
●
●
●
●
●

2ª feira – G2 ao 5º ano – Sustentabilidade e Nutrição
3ª feira - G2 ao 2º Ano – Natação e do 3º ao 5º Ano – Futebol e voleibol
4ª feira – Ioga e a opção pelo curso da Engenhoteca (terceirizado)
5ª feira – Circo
6ª feira – Taekwondo

A equipe de professores acompanhará os estudantes, nas orientações de estudo, tarefas de casa, hora
da leitura. Nos projetos propostos que utilizam as linguagens das áreas complementares como, artes, os
jogos, e a tecnologia. Nas Brincadeiras livres e dirigidas e no acompanhamento do almoço, lanche e
hora da higiene e descanso.

5 x na semana

R$ 1635,00

3 x na semana

R$ 985,00

3. Abertura do Horário estendido para os estudantes do 6º ao 9º Ano
Para os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 2019 ofereceremos o horário estendido
para a complementação dos componentes curriculares com a opção pela atividade desejada.
Conforme o Cronograma:

3ª feira

4ª feira

5ª feira

13h30 – 15h00

Futebol/ Handebol

6º ao 9º ano

13h30 – 14h30

Circo

6º ao 9º ano

13h30 – 15h00

Engenhoteca

6º ao 9º ano

13h30 – 14h30

Taekwondo

6º ao 9º ano

12h30 – 13h15 - Almoço

Valores com almoço incluído
R$ 327,00
R$ 327,00
R$ 125,00 (Almoço) + valor pago diretamente à Engenhoteca
(será divulgado em breve)
R$ 327,00

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 24 de janeiro. Para a organização das turmas é
necessário fazer a inscrição pela opção desejada mediante o preenchimento do Formulário OnLine.

Após o envio do formulário você estará inscrito nos dias escolhidos e garantirá sua vaga.

