CADERNO DE
ORIENTAÇÕES FAMILIAR
UNIJÚNIOR – Período
Integral
O Colégio Universitário oferece educação em período integral com o objetivo
de atender as famílias que necessitam deixar seu filho(a) na escola durante
todo o dia. O trabalho é desenvolvido por profissionais qualificados e em
ambiente adequado permitindo a realização de diversas atividades.
A proposta pedagógica do programa Unijúnior foi desenvolvida para atender
as necessidades das crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I,
de acordo com cada faixa etária, e envolve atividades pedagógicas e
recreativas com o objetivo de estimular a descoberta, a criatividade, o
companheirismo e a construção de novos conhecimentos.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO


Horário de atendimento:

De 2ª feira à 6ª feira, das 7h30min às 12h45min.(Flexível conforme a
necessidade da família)


Quem pode frequentar:

Qualquer criança matriculada na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental
I do Colégio Universitário ou de outras escolas.


Matrículas:

A matrícula da criança no programa Unijúnior poderá ser feita para um, dois ou
mais dias, conforme a necessidade da família. No ato da matrícula os
responsáveis deverão indicar os dias da semana em que a criança participará
do programa. Eventualmente, havendo a necessidade de troca do dia, a escola
deverá ser comunicada com antecedência de no mínimo 24 horas.

O que oferecemos:

HORÁRIO DAS OFICINAS DE 2015
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

CULINÁRIA

HORTA

MODELAGEM
DE ESCULTURAS

ARTES
MANUAIS

CORPO EM
ARTE

Profª Sandra

Profª Sandra

Profª Elane

Profª Leidi

Profª Maria
Carolina

Orientação nas tarefas

Oficina de modelagem de esculturas
Oficina de Artes Manuais

Observações:

 O lanche que o aluno guardar na geladeira para consumir no período
vespertino deve conter embalagem com nome.

Oficina de culinária

Lanche a almoço


Nos dias de provas os alunos deverão estudar em casa, no entanto,
durante o apoio pedagógico, será destinado um tempo para tirar as
dúvidas e revisar os conteúdos que cairão na prova.
 Atividades que envolvem pesquisas devem ser realizadas com
antecedência, pois diariamente a biblioteca e informática são utilizadas
pelas turmas que estudam no período matutino.

Oficina Corpo em arte

Atividades recreativas

Oficina de Horta

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
7:30

Recepção das crianças pela monitora. Caso alguma criança
chegue antes deste horário deve aguardar no banco, ao
lado da sala, reservado às crianças do Unijúnior.

8:00

Início das atividades
As crianças são organizadas em grupos para a realização
das atividades:
Ensino Fundamental I – realizam as tarefas escolares e
depois participam das atividades conforme o
planejamento do dia: jogos, contação de histórias,
atividades na sala de informática, música, etc.
Educação Infantil – participam das atividades conforme
o planejamento do dia: jogos, brincadeiras de faz de
conta, contação de histórias, exploração da natureza,
etc..

9:00

O lanche é composto de sanduíche de queijo e presunto,
doce de leite e café com leite ou suco. Este lanche é
oferecido pela escola. Caso alguma criança não goste deste
alimento deve trazer de casa.

9:30

12:00

Descanso: após o almoço as monitoras orientam as
crianças nas atividades de relaxamento: descansar,
dormir, assistir a um filme, etc.

12:45

Final do período: as crianças que estudam no colégio
são encaminhadas, pela monitora para a sala de aula
(Educação Infantil) e para o pátio
(Ensino
Fundamental I). As demais aguardam seus pais na
sala do Unijúnior.

Hora do lanche: as crianças participam da organização
da mesa para o lanche e ajudam a prepará-lo sob a
orientação da professora.

Parque: momento destinado às brincadeiras livres sob
a supervisão da monitora e professora do apoio
pedagógico.

ORIENTAÇÕES

10:00

Oficinas: desenvolvimento de projetos com uma
professora específica (horta, artes manuais, dança
terapia, culinária, modelagem).
Atividade recreativa: momento em que são realizadas
brincadeiras dirigidas pela monitora.

11:30

Almoço: a refeição é acompanhada pelas
monitoras que, além de auxiliar as crianças a se
servirem, orientam quanto à postura adequada à
mesa ao uso dos talheres e guardanapo, a
importância da mastigação, etc.
O cardápio é organizado e supervisionado por uma
nutricionista e o preparo dos alimentos é terceirizado.

 Brinquedos - as crianças poderão trazer, diariamente, brinquedos ou
jogos de sua preferência. No final do período estes serão guardados na
mochila. ( Os brinquedos serão da responsabilidade do aluno)
 Vestuário – não há exigência quanto a este aspecto, podendo usar outra
roupa, no entanto, por questões de praticidade, recomendamos o uso do
uniforme.
- é necessário que a criança tenha sempre em sua mochila um muda de
roupa extra (uniforme com nome em todas as peças para evitar transtornos:
trocas e perdas).
 Artigos de higiene pessoal - a criança deve ter em sua mochila um kit de
higiene bucal (escova de dentes, creme dental e toalha pequena). Para
mantê-lo em condições de uso adequadas, é importante que os pais o
verifiquem periodicamente.
 Oficinas: dependendo da atividade desenvolvida nas oficinas o
professor poderá solicitar, antecipadamente, algum material específico
(ingrediente para a culinária, massa de argila...)

