
 

Mogi Mirim, 20 de novembro de 2018. 

  

 

 

REF. :  PERÍODO INTEGRAL OPCIONAL (7H ÀS 13H)  

INFORMAÇÕES PARA O ANO DE 2019 
 

Prezados pais ou responsáveis, 

Encaminhamos as informações referentes às rotinas dos alunos matriculados para o período integral 

opcional (7h às 13h) do Colégio Imaculada. Ressaltamos que as informações do período regular 

(Minimaternal ao 5º ano) estão disponíveis em circular específica. 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva 

 

 

 DATAS IMPORTANTES – PERÍODO INTEGRAL 2019 

 
 

Reunião de Pais Início das Atividades  
(Período Integral) 

Início das Atividades  
(Período Regular – Maternal 2 ao 9º ano) 

03 de janeiro, às 16h – Entrada pela 

recepção central. 
07 de janeiro 21 de janeiro 

 

 

➢ HORÁRIO 
 

 O atendimento dos alunos do período integral opcional acontece das 7h às 13h. 

 

 Entrada: a partir das 7h, com tolerância até as 8h30. 

 Local: recepção principal. 

 

 

➢ ORGANIZAÇÃO DA ROTINA 
 

 Acolhida e oração 

 Oficinas artísticas, culturais, pedagógicas, musicais 

 Lanche da manhã 

 Atividade extracurricular (conforme planejamento da faixa etária) 

 Banho/Higiene 

 Acompanhamento de tarefa (conforme planejamento da faixa etária) 

 Almoço 

 Relaxamento/Descanso 

 Encaminhamento dos alunos às turmas do ensino regular (Minimaternal ao 5º ano) 

 
Observação: No início do ano letivo, os pais receberão a grade de atividades específicas para a faixa etária, bem 

como o cardápio do almoço e lanche. 

  



 

➢ LISTA DE MATERIAL (MINIMATERNAL AO 2º ANO) 
 

- Copo com tampa ou Squeeze 

- Sabonete líquido 

- Esponja para banho 

- Shampoo/Condicionador 

- Camiseta dois números maior (identificada com nome), para atividade de pintura 

- Escova de cabelo 

- Chinelo de borracha 

- Travesseiro com fronha 

- Lençol para cobrir  

- Manta ou cobertor 

 

KIT HIGIENE E BANHO (Os alunos deverão trazer diariamente na mochila os itens para uso pessoal) 

- Troca de roupa (uniforme) 

- Toalha de Banho 

- Escova e pasta de dente (porta escova) 
 

Obs. Todos os itens deverão ser devidamente identificados com o nome do aluno. Alguns materiais para reposição 

serão solicitados no decorrer do ano. 
 

 

 

➢ LISTA DE MATERIAL (3º AO 5º ANO) 
 

- Copo com tampa ou Squeeze 

- Chinelo de borracha 

- Alunos de 3º ao 5º ano - 1 caderno tipo brochura de 96 folhas para atividades diversificadas 

KIT HIGIENE E BANHO (Os alunos deverão trazer diariamente na mochila os itens para uso pessoal) 

- Troca de roupa (uniforme) 

- Toalha de Banho 

- Sabonete líquido, shampoo, condicionador, pente/escova, escova e pasta de dente 
 

Obs. Todos os itens deverão ser devidamente identificados com o nome do aluno. Alguns materiais para reposição 

serão solicitados no decorrer do ano. 

 

 

 

 

 

 
 

 Dúvidas ou para maiores informações, favor entrar em contato com a coordenação do segmento. 


