INTEGRAL - 2020
São Paulo, novembro de 2019
Caras famílias,
O Ofélia oferece a opção do Período Integral aos estudantes da Educação infantil ao 5º anodo
Ensino Fundamental. Nossa proposta é oferecer atividades que complementam a formação dos
estudantes alinhando as competências gerais definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
com o objetivo de oferecer novas possibilidades de aprendizagem aos estudantes, em um ambiente
sadio, seguro, planejado e com uma equipe de professores e professoras especializados que
acompanham os estudantes durante todo o período.
Nossa rotina contempla as orientações de estudo, tarefas de casa, hora da leitura, projetos propostos
que utilizam as linguagens das áreas complementares como, artes, os jogos, e a tecnologia, as
Brincadeiras livres e dirigidas e o acompanhamento do almoço, lanche e hora da higiene e descanso.
As atividades com os professores especialistas seguem o cronograma:






2ª feira – G1 ao 5º ano – Dança
3ª feira – G1 ao 2º Ano – Natação e do 3º ao 5º Ano – Futebol
4ª feira – Ioga e a opção pelo curso da Engenhoteca (terceirizado)
5ª feira – Circo
6ª feira – Taekwondo

A participação do estudante deverá respeitar as opções, 3 vezes ou 5 vezes por semana – preços com
almoço incluído:
5 x na semana
R$ 1.735,00
3 x na semana
R$ 1.040,00

Para os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio oferecemos também um
horário estendido com a opção desejada de 1 a 4 vezes por semana, turmas com o mínimo de 8
estudantes.
2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira

13h30 – 15h
13h30 – 14h30
13h30 – 15h
13h – 14h30

Dança
Futebol/Volei/ Taekwondo
Engenhoteca
Prática de Conjunto

R$ 400,00 (com almoço) ou R$ 300,00(sem almoço)
R$ 400,00 (com almoço) ou R$ 300,00 (sem almoço)
R$ 120,00 (com almoço) + valor pago à Engenhoteca
R$ 200,00 (sem almoço)

Lembramos que o integral é cobrado somente nos meses - Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho,
Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e 50% em Dezembro.
Para a organização das turmas é necessário fazer a inscrição pela opção desejada até o dia 29 de
novembro/2019 mediante o preenchimento do formulário acessando o link.
Att
A Direção

