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PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 
“Programa Semi-integral” 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 
Srs. pais e/ ou responsáveis dos (as) alunos (as) dos maternais aos 

9ºs anos do Ensino Fundamental  
 
Frente a grande procura por uma proposta de Escola com Educação 
Integral (em termos de permanência do aluno na escola), o Colégio 
São João Gualberto oferecerá esta possibilidade àqueles que 
desejarem ou precisarem. Para tal, é preciso que os interessados 
preencham um adendo contratual, a fim de formalizar a proposta, 
aderindo aos custos adicionais. 
Nesse sentido os valores deverão ser coletados junto a secretaria 
escolar, tal como o adendo contratual. 
Durante o período em que a criança estiver na escola, participará de 
atividades esportivas, recreativas e pedagógicas; terá horários 
direcionados para estudos e lições de casa, prática e incentivo à 
leitura, dança, capoeira e robótica educacional (inclusa no valor do 
semi-integral). 
Especial destaque deve ser dado no sentido de separar aquilo que é 
atividade ou serviço extra (terceirizado) que é oferecido dentro da 
escola: Escola de Esportes e Inglês. Estes serviços estarão 
relativizados à contratação dos pais, sem incidir sobre o custo dessa 
proposta semi-integral. 
Entretanto, caso algum aluno, também participe desses serviços 
administraremos sua participação nos mesmos. 
Lembramos ainda que, por ser um programa (semi-integral), a 
alimentação da criança deverá ser adquirida pela própria família junto 
a Cantina ou trazer de casa, porém não será permitida a saída do 
aluno do interior do Colégio para se alimentar sozinho fora, salvo em 
companhia dos pais e/ou responsáveis. 
 
Horários: 
Para alunos do período da manhã:  
Aula: das 7h40 às 12h10 
Almoço: das 12h30 às 13h30 
Semi-integral: das 13h30 às 16h30 
 
Para alunos do período da tarde:  
Semi-integral: das 09h às 12h 
Almoço: das 12h30 às 13h30 
Aula: das 13h40 às 18h. 
 
Saudações,  
Dom Robson Medeiros Alves O.S.B. 
 Reitor    
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