
 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA OPORTUNIDADE  

PARA SEUS FILHOS(AS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crianças do Curso Infantil e 

Fundamental 1 (1º ao 5º ano) 
 

 A partir das 7h até às 18h30 

 De 2ª a 6ª f. 
 

MAZZARELLO: “TRABALHANDO CABEÇAS – CULTIVANDO CORAÇÕES” 

Para responder de modo mais eficiente às expectativas dos Pais 

e às exigências da Educação no mundo de hoje, o Mazzarello 

favorece a possibilidade do “Período Integral”: 

 

 Período “extra” que se acrescenta ao “período 

propriamente escolar” 

 Direcionado a crianças do Infantil e F 1 (1º ao 5º ano) 

 Atividades ao longo da manhã, a partir das 07h (podendo, 

porém o aluno chegar mais tarde se for conveniente para 

os Pais) 

 Refeições: 

 café da manhã: em casa antes de vir para a Escola 

 lanches (manhã e tarde): devem trazer de casa 

 almoço: as Famílias farão o pagamento diretamente 

para a Empresa indicada pela Escola. 

 Se necessário: há possibilidade de permanência no 

Colégio além das 17h10 (Infantil) e 17h20 (F1). 

As Auxiliares, responsáveis pelo acompanhamento das 

crianças estarão até às 18h30 na Escola. 

 Informações sobre Matriculas nesta modalidade extra: 

Período Integral: na Tesouraria do Colégio. 

 

 

 

 



Tudo foi cuidadosamente planejado para o pleno 

desenvolvimento de nossos alunos: 

 Momentos de convivência, jogos, diversão e oficinas que 

agregam valores como respeito, cooperação, a 

oportunidade de interação com crianças de diferentes 

grupos e a possibilidade de realização das tarefas 

escolares. 

 Salas amplas e ventiladas com valorização da luz 

natural; 

 Sala de Artes com materiais específicos, a fim de 

favorecer o percurso artístico; 

 Parque externo com tanque de areia colorida; 

 Brinquedoteca com brinquedos pedagógicos 

criteriosamente escolhidos; 

 Atividades pedagógicas planejadas junto à Coordenação 

(oficinas, teatros, atividades lúdicas, brincadeiras 

recreativas, jogos, culinária, plantio, lição de casa e muito 

mais...); 

 Ambiente tranquilo para a realização das tarefas de casa; 

 Sala de refeições rigidamente limpa e higienizada, 

exclusiva para lanche a almoço; 

 Alimentação saudável e balanceada (a contratar 

diretamente com empresa indicada); 

   Horário de higiene pessoal e descanso.  

EXTRA-CURRICULARES: 

 Cursos de Ballet e Judô (após 17h10) para crianças do 

Infantil: Informações e Matrícula na Tesouraria 

 Cursos de GR – Ballet – Judô – Violão – Robótica 

Educacional e outros (após 17h20) para crianças do F1   

(1º ao 5º ano): Informações e Matrículas na Tesouraria 

 Em julho: Curso de Férias para o Curso Infantil e F1            

(1º ao 5º ano): Informações e Inscrições na Tesouraria 

 

 Dezembro e Janeiro: cfr Calendário Escolar anexo à 

Agenda dos Alunos. 
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