Camaragibe, 06 de fevereiro de 2020.
Prezados Pais / Responsáveis:
Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2020.
Na próxima semana, iniciaremos o horário integral e, para melhor organização dos senhores, estamos
enviando o horário das atividades do Integral Curricular do Fundamental I (2º ao 5º ano), das tardes de terças e
quintas-feiras.
As atividades fazem parte do Currículo Escolar e são, portanto, obrigatórias. A avaliação em cada
Trimestre acontece de forma processual e a ausência nesses dias poderá refletir no Processo Avaliativo da
criança.
É importante que a família comunique à Escola, até o dia 14 de fevereiro, a modalidade da disciplina de
Educação Física de interesse do(a) filho(a), conforme solicitado no ato da matrícula. É importante conversar com a
criança sobre a opção da modalidade desejada, já que a mudança para outra modalidade ocorrerá apenas ao final
de cada trimestre.
Conforme consta nas Normas Internas (entregues na matrícula), com relação às refeições nos dias de
integral, a família terá a opção de enviar o almoço do aluno para a escola, onde o mesmo fará a refeição com os
demais colegas, ou utilizar-se dos serviços da cantina, providenciando, antecipadamente, as compras das fichas.
INFORMAMOS TAMBÉM QUE NÃO HÁ HORÁRIO DE BANHO PARA ESTAS TURMAS, DEVIDO À
DINÂMICA DAS ATIVIDADES.
FARDAMENTO OBRIGATÓRIO
Educação Física: short da farda da diária, camisa da Escola e tênis.
Judô: O quimono, com faixa branca para os iniciantes, é vendido em qualquer loja de artigos esportivos ou
poderá ser solicitado na Secretaria da Escola. O ALUNO SÓ PODERÁ PARTICIPAR DA AULA COM O QUIMONO.
Dança Popular: O Fardamento estará à venda na Secretaria da Escola, por encomenda , brevemente. Utilizar o
fardamento diário até o recebimento específico dessa modalidade.
Balé: O fardamento estará à venda na Secretaria da Escola, por encomenda, brevemente. Utilizar o fardamento
diário até o recebimento do fardamento específico dessa modalidade. Os alunos do balé deverão usar a sapatilha
e os cabelos presos em todas as aulas.
Obs: O uso da vestimenta específica nas atividades de dança facilita ao professor observar a postura correta
em cada movimento.
Não será permitido o uso de shorts/bermudas jeans, camisas de times e outras vestimentas que não
sejam o fardamento, sem justificativa na agenda Escolar, que deverá ser entregue à coordenação.
É permitido o uso do chinelo apenas após as atividades de dança, balé e judô.

TERÇA-FEIRA / QUINTA-FEIRA
ANO/
HORÁRIOS

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

Ativ. Corporais
Balé
Dança Popular
Judô

Ciência Experimental
Artes
Educação Musical

13h às
13h50

Acompanhamento
da Tarefa de Casa

13h50 às
14h40

Ativ. Corporais
Balé
Dança Popular
Judô

Ciência Experimental
Artes
Educação Musical

Acompanhamento da
Tarefa de Casa

INGLÊS

14h40 às
15h

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

15h às
15h50

INGLÊS

Acompanhamento
da Tarefa de Casa

Ciência
Experimental /
Artes /
Educação Musical

Ativ. Corporais
Balé
Dança Popular
Judô

 iência
C
Experimental /
Artes /
Ed. Musical /
Laboratório de
Matemática

Ativ. Corporais
Balé
Dança Popular
Judô

INGLÊS

Acompanhamento da
Tarefa de Casa

15h50 às
16h40

INGLÊS

Estamos disponíveis para quaisquer outras informações.
Karina Moneta
Coordenação Pedagógica
(2º ao 5º ano)

