
 

ROTINA TURNO INTEGRAL – TURMA 1 

 

As atividades do turno integral objetivam a formação, o desenvolvimento e o acompanhamento dos 

estudantes. Para que esses objetivos sejam contemplados integralmente, orientamos as famílias que 

respeitem o horário de chegada dos estudantes. 

Horários Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

7h30 
às 

8h20 

Acolhida 
 

Atividades 
Recreativas 

Acolhida 
 

Atividades 
Recreativas 

Acolhida 
 

Atividades 
Recreativas 

Acolhida 
 

Atividades 
Recreativas 

Acolhida 
 

Atividades 
Recreativas 

8h20 
às 

8h40 
Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

9h 
às 

10h 
Arte Espanhol Literatura Infantil Literatura Infantil Robótica 

10h 
às 10h20 

Auxílio ao Tema Auxílio ao Tema Auxílio ao Tema 
Iniciação 
Científica 

Auxílio ao Tema 

10h20 
às 

11h 
Música 

Atividades 
Pedagógicas 

Atividades 
Pedagógicas 

Auxílio ao Tema Educação Corporal 

11h 
às 

11h15 

Preparação para 
almoço e higiene 

Preparação para 
almoço e higiene 

Preparação para 
almoço e higiene 

Preparação para 
almoço e higiene 

Preparação para 
almoço e higiene 

11h20 
às 

12h 

Almoço e 
Escovação 

Almoço e 
Escovação 

Almoço e 
Escovação 

Almoço e 
Escovação 

Almoço e 
Escovação 

12h 
às 

12h45 
Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

12h45 
às 

13h 

Organização dos 
materiais e dos 

estudantes 

Organização dos 
materiais e dos 

estudantes 

Organização dos 
materiais e dos 

estudantes 

Organização dos 
materiais e dos 

estudantes 

Organização dos 
materiais e dos 

estudantes 

 
13h 

Encaminhamento 
para o turno da 

tarde 

Encaminhamento 
para o turno da 

tarde 

Encaminhamento 
para o turno da 

tarde 

Encaminhamento 
para o turno da 

tarde 

Encaminhamento 
para o turno da 

tarde 

 

 



 
 

Importante: 

1. Os estudantes que chegarem até as 7h40min poderão ser acompanhados pelos 

familiares até a sala de aula. Após este horário, serão acompanhados até a sala por um 

responsável da escola.  

2. Atividades Recreativas, compreendem: brincadeiras dirigidas e livres no parquinho, 

no ginásio, no pátio externo e na área coberta.  

3. Atividades Pedagógicas, compreendem: estudo de projetos, saídas de estudo, 

experiências e pesquisas.  

4. Para cada turma do Turno Integral, temos uma monitora responsável: Turno Integral 

I (Educação infantil ao 1º Ano do Ensino Fundamental) e Turno integral II (2º ao 5º Ano 

do Ensino Fundamental), além de educadores especializados nas atividades propostas 

no cronograma.  

Materiais necessários:  

 Escova e creme dental em estojo, todos devidamente identificados;  

 Pente e/ou escova de cabelo;  

 Gel ou creme de pentear (caso a criança utilize);  

 Uma manta ou cobertor;  

 Uma almofada ou travesseiro.  

 

Material de uso coletivo:  

 Jogos apropriados para a idade. 


