Período Integral – CSC 2022

Caras Famílias,

Com a vida cada vez mais corrida das famílias, que normalmente permanecem o dia todo no
trabalho, atualmente, é muito comum que, após a aula, as crianças voltem para casa e passem
muitas horas conectadas ao meio digital. Muitos especialistas alertam sobre os riscos que o uso
excessivo da tecnologia pode gerar no desenvolvimento dos estudantes. Um desses riscos é
que a alta exposição a celulares, TV, computadores ou notebooks possa acabar impactando as
relações pessoais e até tornando a criança antissocial.
O Período Integral pode ser uma alternativa eficiente para crianças que precisam
desenvolver questões como autonomia, convívio social, mais tempo de lazer, prática de
esportes e realização da tarefa de casa com acompanhamento adequado, desenvolvendo mais
atenção às disciplinas que cursam no horário regular.
Caso seu(sua) filho(a) se encaixe em um ou mais dos critérios mencionados, estamos aqui
para informar que o Colégio de Santa Catarina, oferece o Período de Tempo Integral para as
seguintes faixas etárias: da Educação Infantil aos Anos Iniciais (Fundamental 1). Horário: 11h45
às 17h35, de segunda a sexta-feira. Teremos banho, almoço e lanche (cardápio será
disponibilizado no ato da matrícula). Contaremos com uma Equipe experiente no
acompanhamento das crianças: Coordenadora Alexsandra (Alê), Professora Yasmim, Auxiliares
para Apoio e Professores especialistas nas modalidades de judô, futsal, ballet, música e
atividades de corpo e movimento. Mais informações na secretaria do Colégio.
As principais atividades extracurriculares que o Tempo Integral oferece aos seus estudantes
são: orientação para a tarefa de casa, esportes, música, oficinas, entre outros que serão
apresentados para as Famílias do Grupo do Integral, em Reunião no formato presencial, sextafeira, 11/03, às 7h30. Nossa proposta é que o(a) aluno(a) possa desfrutar de atividades
extracurriculares mais leves e com dinâmicas atrativas.
Matrículas Abertas!! Início das Atividades dia 14/03, segunda-feira.
Estamos à disposição para alguma dúvida.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Tempo Integral.

