
 
 
 

 

 
ROTINA NO TURNO OPOSTO - NOVOS  

 
7h – Recepção na sala de aula, jogos de mesa, brinquedo livre. 

7h 30min –   Momento de estudo – tema de casa 

8h –         Higiene, lanche de casa 

8h 20min –   Oficina:  

 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 
Hora do conto/ 

Dobradura 
 

 
Scrapbook 

 
Culinária 

 
Xadrez  e 
Recreação 

 

 
Arte criativa  

 
9h 30 min -  Intervalo (recreio)  

10h –          Jogos, brincadeiras, , Informática, horta/jardinagem.  

11h –          Preparação para almoço (higiene) almoço 

11h40min –  Higiene bucal, descanso/filme. 

12h40 –       Despertar, preparação para o turno de aula – pegar o material e ir até a sala de aula. 

 
Obs:  O lanche 8 horas deverá vir de casa, quem precisar comprar na cantina irá fazer o lanche às 9h30 min. 

 Aula de xadrez com o professor Antônio. 

 Aula de recreação com o professor Édi. 

 

LISTA DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

TURNO OPOSTO 

 

1 toalha de mão/rosto 

1sabonete líquido 

1 creme dental 

1 escova de dente 

1 pente ou escova de cabelo 

Rabicó, prendedor de cabelo para meninas. 

1 protetor solar 

1 caixa resistente e identificada ou necessaire – para guardar material de higiene -  uso individual.  

1 travesseiro com fronha e um lençol ou mantinha (pequena – tamanho 1,30x1,50) para cobrir-se – na hora 

do descanso  

1 pacote de papel colorset 

Material diverso para scrapbook ( fitas adesivas – coloridas/estampadas; cola glitter; botões simples coloridos; 

folha de scrapbook...) 

1 guardanapo para o lanche  

 
 
 

Todo material deverá vir devidamente identificado. 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
ROTINA NO TURNO OPOSTO - REMATRICULA 

 
7h – Recepção na sala de aula, jogos de mesa, brinquedo livre. 

7h 30min –   Momento de estudo – tema de casa 

8h –         Higiene, lanche de casa 

8h 20min –   Oficina:  

 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 
Hora do conto// 

Dobradura 
 

 
Scrapbook  

 
Culinária 

 
Xadrez e 

Recreação 
 

 
Arte criativa 

 

9h 30 min -  Intervalo (recreio)  

10h –          Jogos, brincadeiras, , Informática, horta/jardinagem.  

11h –          Preparação para almoço (higiene) almoço 

11h40min –  Higiene bucal, descanso/filme. 

12h40 –       Despertar, preparação para o turno de aula – pegar o material e ir até a sala de aula. 

 
Obs:   O lanche 8 horas deverá vir de casa, quem precisar comprar na cantina irá fazer o lanche às 9h30min. 

 Aula de xadrez com o professor Antônio. 

 Aula de recreação com o professor Édi. 

 

 

LISTA DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

TURNO OPOSTO 

 

1 toalha de mão/rosto 

1sabonete líquido 

1 creme dental 

1 escova de dente 

1 pente ou escova de cabelo 

Rabicó, prendedor de cabelo para meninas. 

1 protetor solar 

1 caixa resistente e identificada ou necessaire – para guardar material de higiene -  uso individual.  

1 travesseiro com fronha e um lençol ou mantinha (pequena – tamanho 1,30X1,50) para cobrir-se – na hora 

do descanso  

1 pacote de papel colorset 

Material diverso para scrapbook ( fitas adesivas – coloridas/estampadas; cola glitter; botões simples coloridos; 

folha de scrapbook...) 

1 guardanapo para o lanche  

 

 

 
Todo material deverá vir devidamente identificado. 

 


