TURNO ESTENDIDO
6º e 7º ano do Ensino Fundamental II
Diante das necessidades atuais das famílias, o colégio oferta atividades diferenciadas para receber os estudantes
com tranquilidade, criatividade e segurança, em tempo estendido, proporcionando bem-estar físico, afetivo, social e
intelectual.

OBJETIVOS DO PROJETO

Oferecer aos estudantes maior convivência
na comunidade educativa, contribuindo para
o seu desenvolvimento humano e acadêmico
de forma integral e integradora.

Reforçar as faculdades cognitivas, afetivas,
corporais e espirituais, resgatando como
tarefa prioritária da educação a formação do
ser em todas as dimensões bio-psico-sócioculturais.

Desenvolver distintas oﬁcinas relacionadas
ao currículo, respeitando o desenvolvimento
intelectual, etário e emocional dos
educandos.

Atender às necessidades da família ao
integrar o ensino curricular e extracurricular
por meio de atividades interdisciplinares.

ORGANIZAÇÃO DO TURNO:
VESPERTINO

MATUTINO
Grade de disciplinas regulares normais

Oﬁcinas com atividades diversiﬁcadas

O TURNO ESTENDIDO SERÁ COMPOSTO POR:
- Atividades de rotina permanentes.
- Oﬁcinas diversiﬁcadas semanais.
- Atividades extracurriculares opcionais.

A família poderá optar por atividades extracurriculares
opcionais para completar a grade semanal e escolher quantos
dias participará do Turno Estendido.

5, 4 ou 3 dias semanais
12h
às
13h

ALMOÇO E DESCANSO
Acompanhado por monitores.
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

13h
às
14h20
14h20
às
15h10

Orientado em suas tarefas de casa e estudos diários.
OFICINA DE APRENDIZAGEM
Reforço pedagógico com os professores nos componentes curriculares das áreas de conhecimento,
conforme grade curricular.

15h10
às
15h30
15h30
às
16h

INTERVALO
Acompanhado por monitores.
MOMENTO LITERÁRIO/ LABORATÓRIOS
Atividades desenvolvidas na biblioteca e laboratórios ( Sala Google, Ciências, Arte, Xadrez,
Meditação e Autoconhecimento).
PRÁTICAS ESPORTIVAS/ OFICINAS DIFERENCIADAS

16h
às
18h

Esportes da grade semanal ou curso extracurricular em que está matriculado.

Obs.: As atividades estão sujeitas à alteração, conforme necessidade ou interesse dos estudantes.

OFICINAS DIVERSIFICADAS SEMANAIS
Jogos Matemáticos

Letramento Digital

Experimentos Cientíﬁcos

Redação

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS

Arte e Teatro

Práticas Esportivas

Biblioteca e Literatura
(App. Árvore de Livros)

OFICINAS ESPECIAIS

*(Contrato direto com as empresas parceiras)

- Música - Instrumentos variados
- Thomas Jefferson - Língua Inglesa
- Centro Esportivo - Modalidades (opcional)

- Empreendedorismo
- Ecosustentabilidade
- Pastoral da Juventude Lassalista (Pajula)

INVESTIMENTO:

FORMAS DE PARCELAMENTO
QUANTIDADE DE DIAS

PARCELAMENTO 10X

3 dias na semana

R$ 477,00

4 dias na semana

R$ 593,60

5 dias na semana

R$ 689,00

Vencimento: dia 10 de cada mês de 2019.

