COLÉGIO DOM BARRETO
Autorização: Portaria Ministerial de 08/04/53 do Ministério de Educação e Saúde e
Ato no 1449 de 20/10/53 do Departamento de Educação.
Reconhecimento: Portaria CEI de 02 publicado no DOE de 03/12/80
Avenida Saudade, 705 - Ponte Preta - Campinas - SP - CEP 13041-670
Fones (0 xx19) 3232-4366 ou (0xx19) 3232-4796 Fax (0xx19) 3234-6696
Site: www.colegiodombarreto.com.br - E-mail: dombarreto@colegiodombarreto.com.br
Mantenedora: Colégio Dom Barreto
C.N.P.J. 46.030.789/0001-24
Etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

Assunto: Período Integral
Circular nº 77 / 2017

Campinas, 01 de junho de 2017.

Prezados Srs. Pais/Responsáveis,
A vida moderna tem exigido das famílias inúmeras atribuições que acarretam uma menor permanência
dos pais no ambiente familiar.
Como os pais passam a não dispor de tempo suficiente para atender a todas as necessidades e
acompanhamentos na vida escolar dos filhos. O Colégio Dom Barreto, mostrando-se sensível a esta
necessidade das famílias, gostaria de oferecer a possibilidade de deixarem seus filhos no Colégio, em
Período Integral, proporcionando o bem-estar físico, afetivo, social e intelectual das crianças e
tranquilidade e segurança aos pais.
O Período Integral do Colégio Dom Barreto atenderá os alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino
Fundamental I.
No período integral, os alunos terão atividades recreativas, artísticas e culturais. As refeições
oferecidas pelo Colégio, buscam contemplar as necessidades nutricionais das crianças e o cardápio
ficará sob a responsabilidade de uma nutricionista.
Ofereceremos aulas: 2x por semana, 3x por semana, 5x por semana ou eventualmente.
Proposta





Ampliar o tempo de permanência do aluno na escola, propiciando momentos de lazer e
convívio social;
Acompanhar as tarefas de casa ou pesquisa, desenvolvendo o senso de responsabilidade e
organização;
Proporcionar momentos lúdicos diários, pois o brincar é fundamental para o desenvolvimento
psicomotor, emocional, intelectual e social do educando;
Desenvolver habilidades e potencialidades por meio de diferentes linguagens.

 O Curso Integral só será aberto com um número mínimo de alunos. Pedimos a gentileza
aos pais interessados pelo período integral que respondam a 2ª Enquete em nosso site:
www.colegiodombarreto.com.br.

Atenciosamente,
Diretoria e Orientação Educacional da Educação Infantil ao Fundamental I

