Integral no Ofélia
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, inova anualmente
suas atividades, atendendo os grupos da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental.
As atividades propostas visam agregar e complementar a formação dos estudantes alinhando ainda mais
às competências gerais definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
São oferecidas duas opções de como participar: 3 vezes ou 5 vezes por semana.
Fazem parte do currículo do Integral atividades com professores especialistas e organizadas conforme o
cronograma:
●
●
●
●
●

2ª feira – G2 ao 5º ano – Sustentabilidade e Nutrição
3ª feira - G2 ao 1º Ano – Natação e do 2º ao 5º Ano – Futebol
4ª feira – Ioga e a opção pelo curso da Engenhoteca (terceirizado) no nosso espaço Maker.
5ª feira – Circo
6ª feira – Taekwondo

A equipe de professores de cada um dos grupos, Integral1(G1, G2 e G3), Integral 2 (G4, 1º e 2º ano) e
Integral 3 (3º, 4º e 5º ano), acompanham os estudantes:
•
•
•

nas orientações de estudo, tarefas de casa e 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

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
12h30 – 13h15
Almoço
5ª feira

13h30 – 15h00

Futebol/ Handebol

6º ao 9º ano

R$327,00

13h30 – 14h30

Circo

6º ao 9º ano

R$ 327,00

13h30 – 15h00

Engenhoteca

6º ao 9º ano

13h30 – 14h30

Taekwondo

6º ao 9º ano

valor da
Engenhoteca
R$ 327,00

