
 
 

                                                                                                                                                                                               

Senhores Pais ou Responsável, 
 
Ref. CBB Semi-integral/ Atividades 
  

Agradecemos a cada um dos senhores, a confiança em nosso trabalho, deixando os seus filhos aos nossos cuidados. 
Com o objetivo de somarmos na aprendizagem e educação de nossos alunos desenvolveremos ao longo do ano várias atividades 

de cunho pedagógico e sócio-educativas. 
I) Na parte pedagógica destacamos: 

 
a) Apoio Pedagógico – Este momento destina-se à realização das tarefas escolares, onde os alunos farão as atividades do 

“Prazer de casa”, trabalhos, revisões, reforço da leitura e escrita. Os alunos serão orientados por professores experientes, 
ou seja, serão acompanhados durante o período do apoio pedagógico por este professor e pelo auxiliar da turma. 

b) Projeto Lego – Busca desenvolver a imaginação da criança, desenvolve o autoconhecimento, criatividade, autonomia, 
descoberta, construir e reconstruir.  Trabalhamos as construções por meio da literatura e produção textual. 

c) Libras - Em 2018 estaremos implantando o ensino de Libras para os alunos do Ensino Fundamental e I e II do Semi-
integral. Nossa escola é uma escola inclusiva e presa pela comunicação integral entre nossos alunos e equipe, sabemos, 
hoje, o quanto faz-se necessário saber se comunicar com as pessoas dentro das suas limitações. Assim, inovamos no 
ensino de LIBRAS, tornando nossos alunos bilíngues no aprendizado de uma nossa linguagem, a dos sinais. 

d) Xadrez - A prática do jogo de xadrez vem sendo incentivada como forma de apoio ao desenvolvimento do intelecto. 
e) Robótica -  A Robótica vem se desenvolvendo muito nos últimos anos e a escola não pode ficar ao largo dessa realidade. É 

na interação com o meio que o indivíduo aprende e se modifica. É preciso antes proporcionar um ambiente de 
aprendizagem para depois esperar que o educando interaja e nele aprenda. Assim, nossos alunos terão aulas de robótica 
semanalmente. 

f) Artes Plásticas e música – Os alunos realizarão atividades artísticas, como: pintura, desenhos, releitura de obras, 
modelagem, trabalhos com sucata e muito mais. 

Solicitamos a sua colaboração enviando-nos: um caderno grande (96 folhas) para a realização das atividades no momento do 
Apoio Pedagógico e 1 caderno de caligrafia (simples) a partir do 1º ano. 

Aos pais que desejarem colaborar com o nosso projeto de leitura solicitamos a doação de livros e de revistas em quadrinhos 
(adequados à idade dos alunos). 

    
II) Atividades Psicomotoras.  

Psicomotricidade/Ball - Essas atividades serão oferecidas aos alunos do Maternal I ao Infantil I. 
Judô/Ginástica – Essas atividades serão oferecidas aos alunos do Infantil I ao 5º ano. 
Futsal/Balé – Essas atividades serão oferecidas aos alunos do Maternal II ao 5º ano. 
Recreação de quadra e equilíbrio - Essas atividades serão oferecidas somente aos alunos do Fundamental II. 
 

Uniformes para a prática esportiva. 
Somente serão solicitados os devidos uniformes, após o feriado de Carnaval quando as crianças já desfrutaram das 
diversas atividades e assim poderão escolher o que realmente praticarão. 
Para tanto, os senhores receberão a grade de atividades e juntamente com seus filhos indicarão a modalidade a ser 
praticada durante o semestre.   

            
III)        Cuidados com os alimentos. 
  

 Solicitamos a colaboração dos senhores ressaltando alguns cuidados essenciais, voltados para a saúde de nossos alunos que 
frequentam o CBB Semi-integral: 
 - Quanto ao envio de lanches: verifiquem, se a embalagem for industrial, a data de validade do produto e a integridade do 
alimento. Os lanches deverão ser trazidos diariamente, não disponibilizaremos locais para o acondicionamento dos mesmos. 
 - Pães, biscoitos, doces, salgados ou frutas: estado e qualidade do alimento (se contém mofo, por exemplo) e o 
acondicionamento dos mesmos. Não é conveniente misturar frutas com lanches farináceos. 
 Quanto às porções líquidas, enviadas a granel, colocá-las em recipientes bem fechados.  
 Pedimos aos senhores que não enviem lanche de difícil preparo, ou seja, alimento que necessite ser assado ou cozido. 
  

III)         Horários de funcionamento: de segunda à sexta-feira 

Período Vespertino: das 10h15 às 18h. 

 Em caso de dispensa antecipada, dos alunos, entre 15h e 18h, os pais comunicarão à recepcionista e está manterá contato com 
a Coordenação do Integral. Um funcionário (a) acompanhará os alunos até a portaria.  
 Pedimos para que os senhores entrem em contato com a recepção do Colégio Batista, evitando assim, usar o estacionamento da 
IMB (Igreja Memorial Batista) e solicitar o aluno sem aviso.  
Nossas atividades finalizarão às 18h, as famílias terão 30min de tolerância, após 18h30 os alunos que permanecerem sob nossos 
cuidados serão encaminhados ao plantão. Esse serviço será cobrado, ao fim do mês a família receberá um boleto com o valor – soma dos 
minutos que o aluno permaneceu no CBB após o horário de tolerância. 
  

IV)           Cuidados Higiênicos com os alunos do CBB Semi- integral. 
 

a) Higiene  
É necessário que seu (sua) filho (a) traga para a Escola os seguintes materiais: Uma escova de dente, um tubo de pasta dental e um 
estojo para guarda-los; o material ficará na mochila para que seja feita higienização e manutenção periódica pela família. Para 
eventualidades, pedimos que enviem uma muda de roupas, kit de higiene e toalha, esses materiais serão guardados no armário do aluno.  
 

b) Educação Infantil 
• Hora do repouso  

É necessário que seu (sua) filho (a) traga para a escola os seguintes itens: Um travesseiro/fronha e um lençol para forrar o colchonete. 
Este material (devidamente identificado) ficará guardado na escola de segunda a sexta, quando será devolvido, para higienização. 
Lembre-se de reenviá-lo no inicio da semana. 
 

c) Telefones: 
• Semi-integral (Ensino Fundamental I e II) – 3038-9524 
• Semi-integral (Educação Infantil e 1º ano) – 3038-9509 

Agradecemos, desejando-lhes sucesso e muitas bênçãos do Senhor. 
 

Atenciosamente, 
Márcia Salli da Silva Brito 

Coordenadora do CBB Semi-Integral   
 


