
     Turma do Integral 2022
Manhã e tarde

O Ensino Integral tem como iniciativa fazer com que os alunos 
adquiram novas habilidades, além de trabalhar a socialização e 

a organização. As atividades planejadas levam em conta o 
respeito à individualidade de cada aluno.

Professora Karina



Habilidades a serem desenvolvidas

● Interação e Socialização;

● Concentração nos Estudos;

● Conhecimento;

● Organização;

● Inteligência Emocional (autocontrole);

● Desenvolvimento Socioemocional e 

Autonomia.

● Oficinas (confecção);

● Trabalhos em Grupo para Datas Comemorativas;

● Lição de Casa; 

● Jogos;

● Multimídias;

● Música;

● Relaxamento;

● Organização;

● Leitura;

● Atividades Extras (coordenação motora, produção escrita, 

caça-palavras, simetria, desenho, números e palavras);

● Modalidades; 

● Brincadeiras de Pátio e Playground.

Atividades e Rotina do Curso Integral   
1º Bimestre  de 2022



Oficina de  Carnaval   
(confecção de chocalho)

A nossa Oficina de Carnaval teve como 

objetivo a confecção do instrumento 

musical chocalho, feito de forma conjunta 

com os alunos, e usando sucatas. Eles 

brincaram no dia do carnaval, na escola, 

trabalhando  a interação, organização em 

grupo, percepção, entre outras atividades.



Criação da Identidade da Sala 
do Integral

Bandeira do Integral

Uma criação dos alunos



                       O Significado 

Formato de Peça de Quebra-Cabeça: 
“Porque o integral nos faz pensar.”

A cor Azul : 
“ É a nossa conscientização  com o desperdício de água.

A árvore: 
“ Significa a responsabilidade com o meio ambiente”. 

O arco-íris representa: 
“coisas boas”, sendo elas : A inteligência, felicidade, sorte, amor e amizade.

As crianças no meio do círculo:
Os alunos que participam do Curso Integral possuem idades e personalidades 
diferentes. Essa diferença é bastante significativa, uma vez que  os tornou num 
grupo unido, dando as mãos. 



ATIVIDADE:

Dia Internacional da Mulher (treino da escrita)

Após conversar e refletir sobre a importância da data, os 
alunos do Integral fizeram uma atividade de produção 
escrita, sobre o dia 8 de março. Cada aluno escolheu um 
ícone feminino, importante para a história da luta 
feminina no Brasil, e fez uma produção escrita sobre o 
assunto.

 



    St patrick's day

Pintura em grupo do Leprechaun para enfeitar o mural da 
escola  no dia de São Patrício, 17 de março.



 Dia de Tabuleiro: 
Uma vez por semana, os  alunos (as), usam os  jogos de tabuleiro. 
Sendo eles: Xadrez, O Jogo do Impossível 
(confeccionado na escola), Charada, a hora do rush, cara-a-cara, entre 
outros.

Jogos de tabuleiro, 
contribuem para 
concentração, raciocínio- 
lógico, inteligência 
emocional, etc.



   

   A lição de casa, faz parte da nossa rotina. Os alunos do período 
integral, conseguem fazer as atividades e lições de casa na escola, 
complementando o que aprenderam em sala de aula.



Oficina de Massinha

A Massinha de Modelar 
Promove:

* Habilidade Motora Fina;

* Força e Criatividade; 

*  Destreza nos Dedos que 
Ajudam a Escrever;

* Socialização.



 Dia de leitura

Cultivar o hábito  da 
leitura, desde cedo, é 

importante para:

Melhorar o vocabulário;

Aumentar o conhecimento;

Estimular a imaginação;

Aprender a interpretar;

Ampliar a visão de mundo.



Para a conscientização do uso adequado e da importância da 

água nas nossas vidas, foi feita a leitura do livro “A Gota 

Borralheira “. O livro conta  a história de uma gotinha de 

água que passa por muitas aventuras, até virar esgoto, por 

causa das sujeiras jogadas nas ruas,  indevidamente.

No entanto,  após passar pelo tratamento de água ela volta 

para os rios.

Ensinando o processo de tratamento da água, para os alunos, 

com linguagem adaptada  .

 



Oficina do Dia Mundial da Água - 22 de março 
(Dedoche)



                     Roda de discussões

Após assistirem ao vídeo sobre o Dia Mundial da Água, os 

alunos participaram de  uma roda de conversa, onde cada 

um expôs a sua opinião sobre o tema. Além disso, 

debateram sobre as melhores formas de economia e 

utilização da água em suas casas. 

http://www.youtube.com/watch?v=BWLxjssH02Q
http://www.youtube.com/watch?v=BWLxjssH02Q



