
Caros responsáveis,

É com alegria que viemos informar que estamos prontos para oferecer, a partir
do  ano  letivo  de  2019,  da  Educação  Infantil  ao  Primeiro  Ano  do  Ensino
Fundamental,  o  aumento do horário  no espaço escolar para alunos do
turno da manhã. Acreditamos que o prolongamento da permanência do aluno
na escola poderá não só atender à demanda atual das famílias, como contribuir
para a ampliação de novas experiências e para a construção da autonomia das
crianças, neste espaço de afeto já tão conhecido por elas.

Para garantir um atendimento bem individualizado, os grupos serão limitados a
20  crianças,  acompanhados  o  tempo todo  por  dois  auxiliares  responsáveis
pelas atividades de alimentação e recreação; e por professores especializados
a cargo das duas atividades que serão oferecidas a cada tarde.

O horário ampliado será oferecido no turno da tarde, das 12h15 às 16h30. O
valor  cobrado  nessa  modalidade  será  de  11  parcelas  de  R$1.750,00  por
aluno,  pagas  de  fevereiro  a  dezembro,  a  serem  somadas  ao  valor  da
mensalidade atual. Além das atividades da grade abaixo, esse valor inclui o
almoço das crianças, que será composto por receitas saudáveis, saborosas e
coloridas.

As famílias que tiverem interesse nessa nova modalidade devem entrar em
contato  através  do  e-mail  escola@sapereira.com.br ou  pelo  telefone  2538-
3231, para obter informações sobre a adesão. As turmas só serão confirmadas
com o mínimo de 15 alunos interessados. Por isso não perca tempo e nos
ajude a mobilizar os amigos.  Esperamos que a experiência seja divertida e
enriquecedora para todos nós.

(Grade de horário na página 2)

mailto:escola@sapereira.com.br


Horário para o Grupo 1 (2 a 4 anos  - Rua Marques)

Horário/dias 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

14h às 15h Circo Ciências Circo Ciências Ioga 

15h30 às 16h30 Artes Capoeira Artes Capoeira Culinária

Horário para o Grupo 2 (5 a 7 anos - Rua Martins Ferreira)

Horário/dias 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

14h às 15h Artes Capoeira Artes Capoeira Culinária 

15h30 às 16h30 Circo Ciências Circo Ciências Ioga

Um pouco mais sobre as atividades:
 
1 - Cuidados com o corpo
Com as atividades de capoeira, circo e ioga, as crianças terão a oportunidade
de  desenvolver  a  coordenação  motora;  aumentar  a  consciência  corporal  e
respeitar  seus  limites;  manter  a  calma  e  a  concentração;  e  melhorar  a
autoestima e a autoconfiança.

2 - O brincar e os espaços de criação
A brincadeira é um espaço de aprendizagem. Expressa a forma como a criança
reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo à sua maneira. As
crianças  poderão  contar  com  atividades  permanentes  de  brincadeiras  nos
espaços  interno  e  externo;  contação  de  histórias;  cantorias;  e  atividades
específicas de artes visuais.

3 - A integração entre a escola e a Cidade
Desenvolveremos  práticas  que  integram as  crianças  ao  espaço  da  cidade.
Caminhar na rua em grupo, até a pracinha e o mercado; contemplar nosso
bairro, observar o inusitado, o espontâneo, sem perder de vista que o objetivo é
participar ativamente da dinâmica da cidade.
Através  das  oficinas  de  ciências,  buscaremos  contemplar  temas  como
preservação, sustentabilidade e o conhecimento científico, com o objetivo de
provocar nas crianças o desejo de cuidar do meio ambiente e estabelecer uma
boa convivência com ele.

Atenciosamente,

Direção da Escola Sá Pereira


