
PERÍODO INTEGRAL 2022 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
O Período Integral recebe as crianças do Maternal e Jardim. O trabalho realizado à tarde 
mantém a qualidade da Educação Infantil da manhã, com ritmo e um espaço sadio para as 
brincadeiras e a convivência adequada.  

As crianças almoçam, descansam e, no restante da tarde, brincam e realizam algumas 
atividades que são distribuídas ao longo da semana. Por volta das 15h é oferecido o lanche. 

 
Horários do Maternal 

12h às 13h30 “Soninho” 
13h30 às 14h Brincar livre 
14h às 15h Atividade do dia 
15h às 15h45 Lanche 
15h45 às 16h45 Brincar livre 
16h45 às 17h Saída 

 Horários do Jardim 
12h às 13h Almoço 
13h às 14h Descanso 
14h às 15h Atividade do dia 
15h às 15h45 Lanche 
15h45 às 16h45 Brincar livre 
16h45 às 17h Saída 

 
Atividades semanais 

As atividades foram distribuídas da seguinte maneira: 

 

Segunda-feira Culinária 
Preparo de bolos, biscoitos, saladas e sopas de 
acordo com a época, para a hora do lanche. 

Terça-feira 
Oficina/Trabalhos 

Manuais 
Artesanato com diversos materiais. 

Quarta-feira Musicalização 
Roda cantada, conhecimento de instrumentos, 
brincadeiras musicais. 

Quinta-feira 

Jardinagem (Maternal) 
Plantio, manutenção e colheita da horta da E.I.e 
canteiros de ervas. 

Quadra (Jardim) 
Brincadeiras com diversos materiais: bola, 
corda, bambolê, etc. 

Sexta-feira 
Quadra (Maternal)  

Jardinagem (Jardim)  

 

O horário de funcionamento do Período Integral é de segunda a sexta-feira até no máximo às 
17h. Solicitamos que as crianças que precisem sair mais cedo sejam retiradas entre os horários 
das atividades (conforme especificado acima). Após 2 atrasos será cobrada uma taxa extra. 

Destacamos que: o almoço não faz parte da rotina diária das crianças do JARDIM. Quem 
desejar almoçar deve contratar o serviço à parte. O horário de saída é às 13h.  

É muito importante o cumprimento desses horários. 
 



1. O SERVIÇO DO PERÍODO INTEGRAL será cobrado em um boleto com vencimento no dia 
20 de cada mês, separado da mensalidade escolar. Lembramos que o boleto refere-se ao 
mês vigente. 

2. A quantidade de dias contratados por semana fica a critério da família para atendermos de 
acordo com as suas necessidades (vide tabela). 

3. O almoço só será cancelado em caso de afastamento superior a 3 dias, mediante aviso 
prévio. Pedimos que seja encaminhado, com pelo menos 1 (um) dia de antecedência, o 
pedido por escrito para escola@waldorf.com.br com os dias que o aluno não estará 
presente, para que a cobrança seja suspensa.  
Se o comunicado de suspensão for encaminhado próximo à data de vencimento do boleto 
ou posterior ao pagamento, o desconto será feito no mês subsequente.  

 

Tabela de valores 2022: 

 

 Refeição Serviço Valor Total 

Uma tarde R$   95,00 R$ 278,00 R$   373,00 

Duas tardes R$ 195,00 R$ 540,00 R$   735,00 

Três tardes R$ 290,00 R$ 710,00 R$ 1000,00 

Quatro tardes R$ 385,00 R$ 856,00 R$ 1241,00 

Cinco tardes R$ 480,00 R$ 1070,00 R$ 1550,00 

 

Somente almoço – apenas para alunos do Jardim 

 Refeição Serviço Valor Total 

Almoço (um dia) R$   95,00 R$ 133,00 R$ 228,00 

Almoço (dois dias) R$ 195,00 R$ 182,00 R$ 377,00 

Almoço (três dias) R$ 290,00 R$ 270,00 R$ 560,00 

Almoço (quatro dias) R$ 385,00 R$ 357,00 R$ 742,00 

Almoço (cinco dias) R$ 480,00 R$ 445,00 R$ 925,00 

 
Material para o Período da Tarde 

(Este material é de uso pessoal e voltará para casa ao final da tarde) 

 

 Lençol, travesseiro com fronha e manta  

Troca de roupa extra 

 

A vaga no Integral não é válida para o ano seguinte. A inscrição 
deverá ser realizada no e-mail daniele@waldorf.com.br  

até 15/11/21. 


