
                                                                           
                                                                                                                              

 

 

FULL TIME 2018 

Período Ampliado Educação Infantil 

 

PROPOSTA: Em nossa nova sede teremos uma grade exclusiva de atividades para alunos da 

Maple Bear Granja Julieta. A proposta foi planejada para promover a ampliação de 

habilidades motoras, artísticas, linguísticas, cognitivas e de conhecimentos culturais. 

Contamos com uma equipe diversificada de profissionais que atuam com diferentes 

modalidades,  comunicando-se em português ou inglês. Do ponto de vista linguístico 

desejamos oportunizar  a  continuidade do desenvolvimento  de habilidades das  duas línguas 

com as quais nos propomos a trabalhar. 

O brincar tem uma papel fundamental em nossa proposta pedagógica, sendo usado como 

estratégia de ensino.  BRINCAR significa criar, exercer capacidade inventiva e transformadora 

essencial ao desenvolvimento de habilidades, conhecendo o mundo e a si mesmo.  

PÚBLICO ALVO: alunos matriculados na Educação Infantil no período da manhã. 

INÍCIO DAS AULAS: 05 de fevereiro, segunda-feira, tendo em vista a adaptação dos alunos à 

nova sede. 

INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES 

Todas as atividades foram pensadas para meninos e meninas, com  grupos mistos. 

 

As matrículas podem ser feitas na tesouraria da rua Barão de Cotegipe até 26/0. e A partir de 

29/01, na rua São Benedito. 

 

ESCOLHA DE DIAS 

A matrícula no Full Time (P.  Ampliado)  poderá ser 3 ou 5 vezes na semana.  

 

 

ESCOLHA DE HORÁRIOS 

A família pode optar pelos seguintes horários de saída: 

 

 15h10 – antes do horário do  lanche ser servido ou 15h30 caso queira que o aluno 

volte para casa tendo tomado o lanche. Neste caso os pais deverão comprar o 

pacote mensal para esse lanche. (valores na tabela abaixo) 

 

 17h10 – ao final de toda programação. 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                                                                              

 

 

 

GRADE DAS ATIVIDADES BLUE GROUP (2/3/4 anos) 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12h15  – 13h Almoço e Higienização 

13h – 14h Hora da História e Soninho 

14h – 14h15 Roda e organização da rotina diária 

14h15 – 15h Projeto Cientista 
Atividades 

Circenses 

Atividades 

Sensoriais 
Capoeira 

Atividades de 

Dança 

Contemporânea 

15h – 15h30 Lanche 

15h30  – 16h15 Brincar – espaços externos 

16h15 – 17h 
Atividades 

Sensoriais 
Ateliê Kung Fu Ateliê Little Chef 

17h – 17h10 Organização de pertences e despedidas 

 

GRADE DAS ATIVIDADES RED GROUP (4/5/6 anos) 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12h15 – 13h Almoço e Higienização 

13h – 13h15 Roda e organização da rotina diária 

13h15 – 14h 
Projeto 

Cientista 
Circo 

Projeto 

Cientista 
Capoeira 

Dança 

Contemporânea 

14h – 15h Jogos Motores Parque Kung Fu 

Histórias ao 

redor do 

mundo 

Pequeno Chef 

15h – 15h30 Lanche 

15h30 – 16h15 Parque Yoga Parque Parque Parque 

16h15 – 17h Ateliê 

Histórias ao 

redor do 

mundo 

Ateliê 
Jogos 

Motores 
Ateliê 

17h – 17h10 Organização de pertences e despedidas 

 



                                                                           
                                                                                                                              

 

 

MODALIDADE O QUE VESTIR MATERIAL 

Circo Uniforme da escola *** 

Yoga Uniforme da escola Tapetinho de Yoga 

Kung Fu 

Blusão tradicional de microfibra. 

Curto preto com botões na frente 

Calça tradicional de microfibra 

Sapatilha preta tradicional com EVA 

*** 

Capoeira 
 

 
 

Dança Contemporânea 
 

 
 

 

O QUE TRAZER NA MOCHILA? 

Blue Group (2/3/4 anos) Red Group (4/5/6) 

 

Nécessaire com: 

1 escova de dentes 

1 pasta de dentes 

1 guardanapo extra para o lanche 

1 muda de roupa verão 

1 muda de roupa inverno 

1 par de meias 

1 toalha de banho pequena 

1 calçado extra 

1 pacote de lenços umedecidos 

 

Caso o aluno use fraldas: 

3 fraldas descartáveis   

Pomada de uso diário para assadura  

 

 

Nécessaire com: 

1 escova de dentes 

1 pasta de dentes 

1 guardanapo extra para o lanche 

1 muda de roupa verão 

1 muda de roupa inverno 

1 par de meias 

1 toalha de banho pequena 

1 pacote de lenços umedecidos 

 

  

 

IMPORTANTE: Todos os itens desta lista serão utilizados apenas no período da tarde, portanto, esta lista deve ser 

somada a lista recebida para o horário regular da manhã. 

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS 

 A responsabilidade pela reposição dos itens e a  higienização da “nécessaire” é da 

família, bem como a reposição diária de guardanapos e higienização do squeeze. 

 Caso o aluno esteja em fase de desfralde o número de mudas de roupa deve subir 

para 3. 

 O lenço umedecido e a pomada para assaduras serão mantidos na escola para uso 

diário. Informaremos a necessidade de reposição. 

 Os lanches e almoço são servido pela escola e o plano mensal deve ser adquirido na 

tesouraria. Os valores serão apresentados na próxima semana.  



                                                                           
                                                                                                                              

 

 

 

 

ANUIDADE PARCELADA Formas de Pagamento 

Curso Horário Anuidade Matrícula 
Anuidade 

(-) 
Matrícula 

12 parcelas 
2 ou + filhos 

10% desc 

1º dia útil                      
2% desc 

5º dia útil 
1º dia útil          
2% desc 

5º dia útil 
 

Early Toddler | Toddler  
Nursery | Junior k.  
Intermediate k. 

Manhã 
7h45 / 12h15 

40.348 1.900 38.448 3.140 3.204 2.826 2.884 

 

 Material do Programa Maple Bear Internacional – R$ 1.928,23 

 
 

 

PERÍODO AMPLIADO 

INTEGRAL Horário 
Dias da 
Semana 

Reserva de Vaga 
11 parcelas    
 fev / dez 

Anuidade 

Early Toddler | Toddler  
Nursery | Junior k.  
Intermediate k. 

12h15 / 17h10 
5 dias 525 1.313 14.968 

3 dias 315 788 8.983 
 

PARCIAL Horário 
Dias da 
Semana 

Reserva de Vaga 
11 parcelas    
 fev / dez 

Anuidade 

Early Toddler | Toddler  
Nursery | Junior k.  
Intermediate k. 

12h15 / 15h10 
5 dias 320 788 8.988 

3 dias 190 473 5.393 
 

 

 


