PERÍODO COMPLEMENTAR
Programa para a Educação Infantil ao 5º ano do E.Fundamental I
Tel.: (12) 3946-7400 / institutosaojose@institutosaojose.org.br
Rua Pres. Wenceslau Braz, 75/161 – Jd. Esplanada
São José dos Campos – SP / CEP 12242-780

VALORES
Educação Infantil

Grade semanal do Infantil ao 2º ano do Fundamental I

5 DIAS/SEMANAIS

3 DIAS/SEMANAIS
(Ter/Qua/Qui)

(Seg/Ter/Qua/Qui/Sex)

R$ 770,00

R$ 1.092,00

Em 12 parcelas
Vencimento da 1ª parcela em 08/01/2020

Toda a alimentação inclusa
Horário | Entrada:11h50 / Saída:17h30

VALORES
E. Fundamental I

Grade semanal do 3º, 4º e 5º ano do Fundamental I

5 DIAS/SEMANAIS

3 DIAS/SEMANAIS
(Ter/Qua/Qui)

(Seg/Ter/Qua/Qui/Sex)

R$ 870,00

R$ 1.225,00

Em 12 parcelas
Vencimento da 1ª parcela em 08/01/2020

Toda a alimentação inclusa
Horário | Entrada:12h / Saída:17h30

Nosso Período Complementar contempla atividades divididas em núcleos:
Acompanhamento Escolar: atividades pedagógicas, tarefas, ênfase no estudo diário.
Práticas Cotidianas: funções práticas de higiene, sono e alimentação. Atividades para desenvolvimento da autonomia pessoal.
Pastoral/ Inteligência Emocional: atividades focadas para uma educação crítica, alicerçada em valores humanos e espirituais,
desenvolvendo a cidadania e competências como: autoconsciência, autocontrole, conança em si mesmo, empatia e as relações
positivas.
Práticas Esportivas: atividades psicomotoras que propiciam ao aluno o desenvolvimento da expressão corporal por meio de práticas
esportivas.
Dança/ Judô: atividades que permitam o desenvolvimento de princípios de disciplina e responsabilidades pessoais, trabalho em
equipe, cultivo de hábitos saudáveis, superação de desaos e conança em si mesmo.
Inglês (3º, 4º e 5º anos) | Material no valor de R$ 372,00 E. Fundamental I e R$ 480,00 E. Fundamental II, podendo ser parcelado em até 12 vezes
Aulas dinâmicas e comunicativas que visam despertar no aluno o gosto pelo aprendizado do idioma. As aulas serão ministradas pelo
CBA (Centro Brasil América).
Arte e Cultura: atividades ricas em cultura e dinamismo, envolvendo musicalização, artes visuais e cênicas, incentivo à leitura
(contação de história), ocina e culinária.
Tecnologia e Ciência: as aulas capacitam a criança a desenvolver criatividade e raciocínio lógico, além de contribuir para o
aprendizado de disciplinas como Matemática. Nesse núcleo, o aluno também aprende noções de informática e aprimora seu senso
crítico e investigativo em aulas de experiência cientíca.
Costura Criativa: Muito mais do que unir pontos, trata-se do uso da costura como avançado recurso educativo, proporcionando
novas formas de exploração da criatividade e do desenvolvimento de competências estratégicas.
Cultura Maker: É uma extensão da cultura Faça-Você-Mesmo ou, em inglês, Do-It-Yourself (ou simplesmente DIY). Esta cultura
moderna tem em sua base a ideia de que pessoas de qualquer faixa etária podem construir, consertar, modicar e fabricar os mais
diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos, desenvolvendo competências nos estudantes através de atividades
práticas que abrangem conteúdos curriculares em um contexto tecnológico.

Se você tem interesse que seu(ua) ﬁlho(a) usufrua do Período Complementar no Fundamental I,
marque um horário com nossa Equipe de Atendimento e informe-se.
I
Agende Portaria
Infantil e Fundamental II:
uma
visita! (12) 3946-7401

@institutosaojose.sjc

ISJVivoePresente

FALE CONOSCO também pelo WhatsApp: (12) 9.9743-2100 / atendimento@institutosaojose.org.br

