
COLÉGIO SILVA ABREU – JARDIM TIA MADÁ                                          

HORÁRIO Semi Integral – Berçário 2 e Maternal 1 e 2 

*Os alunos entram 7:30 horas e devem chegar de uniforme, trazer a máscara  

* Na chegada devem guardar a bolsa do horário integral no local nomeado pelas 

responsáveis do horário integral e a mochila na sala de aula, e, aguardar na sala 7 

onde aguardarão o sinal tocar para assistir a aula em classe 

1- Horário  

Hora/ Dia segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 
12 às 12:30 Rotina e Almoço Rotina e Almoço Rotina e Almoço Rotina e Almoço Rotina e Almoço  

12:30 às 14:30 Repouso  Repouso Repouso Repouso Repouso 
 Estímulos 

Psicomotores 
Estímulos 

Psicomotores 
Estímulos 

Psicomotores 
Estímulos 

Psicomotores 
Estímulos 

Psicomotores 

 

2- Atividades  

Rotina  Acolhimento, guarda do material, troca de camisa e máscaras. Higiene das mãos, 
asseio para almoço., separação de material para higiene bucal 

Estímulos 
Psicomotores  

Exercícios que estimulem ritmo , coordenação e orientação espacial sempre com 
a supervisão de um profissional  

Repouso  Escovação e preparação para saída  

3- Material de uso pessoal de higiene:  

O aluno do horário integral a partir de 2022 precisa de alguns cuidados e zelo especiais em relação 

ao material de uso pessoal, embora o aluno não tome banho, é necessário que ele traga:  

a) Bolsa (sugerimos personalizada da escola)  R$ 75,00 encomendas na escola a bolsa habitual 

do horário integral/ berçário. * Fraldas devem ser enviadas toda semana na mochila.  

b) Garrafa para beber água SEMPRE personalizada, não será permitido compartilhar copos, 

beber direto do bebedouro, ou uso de copos descartáveis  

c) Trazer mais 2 MÁSCARAS, para trocar na hora do almoço, e na hora do jantar  

d) Toalha de banho, material de higiene pessoal de banho em necessérie com nome identificado, 

lençol, Travesseiro pequeno, lençol de cobrir,  

4- Retorno das atividades 2022 

03 de Janeiro de 2022  

5- Lanche da manhã  

O ALUNO DO HORÁRIO INTEGRAL DEVE TRAZER O LANCHE DA MANHÃ 

DURANTE O MÊS DE JANEIRO, e também durante todo o ano letivo, EM 

VASILHA PERSONALIZADA, SUCO, FRUTA SEMPRE EM PORÇÕES 

INDIVIDUAIS. ESSE LANCHE REFORÇA O VÍNCULO FAMILIAR E NOS 

APROXMA DA ROTINA DO NOSSO ALUNO.  

          


