
 
Mini maternal        2ª FEIRA                      3ª FEIRA                     4ª FEIRA                   5ª FEIRA                           6ª FEIRA 

13:00 às 13:40        roda de conversa    roda de conversa    roda de conversa  roda de conversa          roda de conversa 

13:40 às 14:20        vivência                     estimulação             vivência                  estimulação                    vivência 

14:20 às 15:00        lanche                        lanche                       lanche                    lanche                             lanche 

                                Troca de fralda  + escovação + brinquedos diversos   

15:00 às 15:40        quadra                       parque                      quadra                    parque                             brinq de casa na quadra 

15:40 às 16:20        projeto                        artes                           coord motora       coord.motora                  brinc. dirigidas 

16:20 às 17:20        música                        brincar heurístico     hora conto            música                              hora conto                            

                                Kit de brinquedos      DVD interativo         brinq pedag.          DVD interativo                 kit de brinquedos 

Troca de fralda às 14:40 h e às 17:00h após o jantar -    Lanche na classe  - 16:20h  agendas   -   Jantar : 16:40 h    -                   

 

MATERNAL I              2ª FEIRA                   3ª FEIRA                            4ª FEIRA                           5ª FEIRA                       6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         seq.didática            seq.didática                     seq.didática                  seq.didática                brincad. dirigidas 

13:40 às 14:20         quadra                     parque                              quadra                           parque                         brinq.de casa na quadra                                          

14:20 às 15:00         lanche                      lanche                              lanche                            lanche                          lanche 

                                 escovação + brinquedos diversos   

15:00 às 15:40         seq.didática            teatro e dança                 arte                                 seq.didática                livro registro                                                                                                   

15:40 às 16:20         projeto                      seq. Didática                    seq.didática                  arte                              mini cidade                       

16:20 às 17:20         massinha                  hora conto                        DVD interativo               hora conto                  massinha 

                                 Kit de brinquedos    DVD interativo                  brinq pedag.                 DVD interativo             kit de brinquedos 

 Troca de fralda e escovação às 14:40 h  e às 17:00 h após o jantar  -  Agendas 16:20 h   -  Jantar : 16:40                                    

 

 

MATERNAL II           2ª FEIRA                     3ª FEIRA                            4ª FEIRA                          5ª FEIRA                        6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         seq.didática            seq.didática                    seq.didática                  seq.didática                seq.didática                                            

13:40 às 14:20         arte                           inglês                                inglês                              inglês                           mini cidade                       

14:20 às 15:00         lanche                      lanche                              lanche                            lanche                         lanche 

                                 escovação + brinquedos diversos   

15:00 às 15:40         seq.didática            atividade                          arte                                 seq.didática                livro registro                                                                                                   

15:40 às 16:20         projeto                      parque                              quadra                           parque                        brinq.de casa na quadra                                          

16:20 às 17:20         massinha                  hora conto                       DVD interativo               hora conto                  massinha 

                                 Kit de brinquedos   DVD interativo                  brinq pedag.                 DVD interativo             kit de brinquedos 

Troca de fralda às 14:20 h  e às 17:00 h após o jantar  -   Lanche + escovação às 14:40   -    Agendas 16:20/aula extra   -  Jantar : 16:40                                    

 

JARDIM I                  2ª FEIRA                    3ª FEIRA                           4ª FEIRA                           5ª FEIRA                        6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         projeto                     atividade                         arte                                  seq.didática                mini cidade                          

13:40 às 14:20         arte                           seq.didática                    seq.didática                   seq.didática                música 

14:20 às 15:00         ed. Física                  parque                             quadra                            parque                         brinq.de casa na quadra                                           

15:00 às 15:40         lanche                      lanche                              lanche                            lanche                         lanche 

                                 escovação + brinquedos diversos   

15:40 às 16:20         seq.didática             inglês                               inglês                              inglês                            seq.didática                                            

16:20 às 17:00         massinha                  hora conto                      atividade                            atividade                     livro registro                                                                                                                                                                     

17:00 às 17:20         Kit de brinquedos    DVD interativo                 brinq pedag.                 DVD interativo             kit de brinquedos 

Agenda: aula extra     -  Jantar : 17 h                                   

 



 JARDIM II                2ª FEIRA                   3ª FEIRA                            4ª FEIRA                          5ª FEIRA                        6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         arte                           parque                            quadra                            parque                        brinq.de casa na quadra   

13:40 às 14:20         projeto                      atividade                        arte                                  seq.didática               seq.didática                 

14:20 às 15:00         seq.didática             inglês                              inglês                              inglês                           música  

15:00 às 15:40         lanche                      lanche                             lanche                            lanche                         lanche 

                                 escovação + brinquedos diversos   

15:40 às 16:20         ed. Física                  seq.didática                   seq.didática                   seq.didática               livro registro                                                                                                                                                                     

16:20 às 17:00         alfabetização          OPEE                                atividade                         atividade                     mini cidade                          

17:00 às 17:20         Kit de brinquedos    hora conto                     brinq pedag.                  DVD interativo             kit de brinquedos 

Lanche 15:20 h       Agenda: aula extra   -  Jantar : 17 h                                   

 

1º ANO   A           2ª FEIRA                    3ª FEIRA                   4ª FEIRA                    5ª FEIRA                     6ª FEIRA 
13:00 às 13:40         parque                          matemática         ciências                         geografia                        música  

13:40 às 14:20         matemática                 matemática                 ciências                        geografia                        matemática  

14:20 às 15:00         lanche                            lanche                          lanche                            lanche                lanche 

                                 Escovação e brinquedos de casa na 6ª feira  

15:00 às  15:40        ed. física                        inglês                             inglês                              inglês                              ciências  

15:40 às 16: 20        ed. tecnológica         artes                               leitura                             Empreendedorismo       história  

16:20 às 17:00         história                           português                      história             português                       português 

17:00 às 17:40         português                     geografia                      matemática            OPEE                                português  

Jantar às 17:10 h aos alunos do período integral e semi 

       

1º ANO    B          2ª FEIRA                    3ª FEIRA                   4ª FEIRA                     5ª FEIRA                      6ª FEIRA 
13:00 às 13:40         parque                           inglês                             inglês                              inglês                              música 

13:40 às 14:20         matemática                  artes                               leitura                             Empreendedorismo      matemática 

14:20 às 15:00         lanche                            lanche                          lanche                            lanche                lanche 

                                 Escovação e brinquedos de casa na 6ª feira  

15:00 às  15:40        ed. física                        matemática          ciências                         geografia                        ciências 

15:40 às 16: 20        ed. tecnológica           matemática                 ciências                        geografia                        história 

16:20 às 17:00         história                            português                     história             português                       português  

17:00 às 17:40         português                       geografia                     matemática            OPEE                                português 

Jantar às 17:10 h aos alunos do período integral e semi 

 
2º ano                       2ª FEIRA                         3ª FEIRA                        4ª FEIRA                          5ª FEIRA                          6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         matemática                 matemática          ciências                         geografia                       matemática 

13:40 às 14:20         história                           matemática                 ciências                        geografia                        português  

14:20 às  15:00        português                      inglês                             inglês                              inglês                              português 

15:00 às 15:20         lanche                            lanche                          lanche                            lanche                lanche 

                                 Escovação e brinquedos de casa na 6ª feira  

15:40 às 16: 20        artes                               ed. física                       prod. textual                  Empreendedorismo      música   

16:20 às 17:00         ed. tecnológica           português                      história             português                       história                            

17:00 às 17:40         ciências                      geografia                      matemática            OPEE                                artes 

 

Jantar às 17:30 h aos alunos do período integral e semi 

 

 



3º ano                       2ª FEIRA                         3ª FEIRA                        4ª FEIRA                          5ª FEIRA                           6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         história                           português          ciências                         geografia                        português 

13:40 às 14:20         português                      inglês                             inglês                              inglês                              português 

14:20 às  15:00        ed. tecnológica            ed. física                       ciências                        geografia                        história                            

15:00 às 15:20         lanche                            lanche                          lanche                            lanche                lanche 

                                 Escovação e brinquedos de casa na 6ª feira  

15:40 às 16: 20        artes                               matemática          prod. textual                  Empreendedorismo      matemática 

16:20 às 17:00         matemática                  matemática                história             português                       música  

17:00 às 17:40         ciências                      geografia                      matemática            OPEE                                artes 

Jantar às 17:30 h aos alunos do período integral e semi 

 
4º ano                       2ª FEIRA                         3ª FEIRA                        4ª FEIRA                          5ª FEIRA                           6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         história                           português          ciências                         geografia                        português 

13:40 às 14:20         ed. tecnológica           ed. física                       ciências                        geografia                        história 

14:20 às  15:00        português                     geografia                       prod. textual                  Empreendedorismo      português 

15:00 às 15: 40        artes                               inglês                             inglês                              inglês                              música  

15:40 às 16:20         lanche                            lanche                          lanche                            lanche                lanche 

                                 Escovação e brinquedos de casa na 6ª feira  

16:20 às 17:00         matemática                 matemática                  história             português                       matemática 

17:00 às 17:40         ciências                      matemática                  matemática            OPEE                                artes 

Jantar às 17:30 h aos alunos do período integral e semi 

 
5º ano                       2ª FEIRA                        3ª FEIRA                         4ª FEIRA                          5ª FEIRA                           6ª FEIRA 

13:00 às 13:40         história                           inglês                             inglês                              inglês                              português           

13:40 às 14:20         artes                               ciências                        ciências                        geografia                        português  

14:20 às  15:00        português                      ed. física                       geografia                       português                       artes 

15:00 às 15: 40        ed. tecnológica            matemática          prod. textual                  Empreendedorismo      história    

15:40 às 16:20         lanche                            lanche                          lanche                            lanche                lanche 

                                 Escovação e brinquedos de casa na 6ª feira  

16:20 às 17:00         matemática                 matemática                 história             português                       matemática 

17:00 às 17:40         ciências                      geografia                      matemática            OPEE                                música  

Jantar às 17:30 h aos alunos do período integral e semi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORÁRIO  GERAL  2020 
 

 

Ed. F. 2ª feira – Ed. Inf.                      Ed. F. 2ª feira – Ens. Fund, II               Ed. F. 3ª feira – Ens. Fund, I 

14:20 às 15:00 h – jardim I                9:10 às 10 h – 8º ano                          13:40 às 14:20 h – 3º ano 

15:00 às 15:40 h – 1º ano AeB         10:20 às 11:10 – 6º ano                      14:20 às 15:00 h – 5º ano 

15:40 às 16 h – jardim II                    11:10 às 12 h – 7º ano                        15:00 às 15:40 h – 4º ano 

                                                            12 às 12:40 h – 9º ano                        15:40 às 16:20 h – 2º ano 

 

Inglês  3ª, 4ª, 5ª  feira – Ed. Inf.         Inglês  3ª, 4ª, 5ª  feira – Ens. Fund, I 

13:00 às 13:40 h – 1º ano B 

13:40 às 14:20 h – maternal II           13:40 às 14:20 h – 5º ano 

14:20 às 15:00 h -  jardim II                14:20 às 15:00 h – 3º ano 

15:00 às 15:40 – 1º ano A                  15:00 às 15:40 h – 2º ano 

15:40 às 16:20 h – jardim I                 15:40 às 16:20 h – 4º ano 

                  

 

Música  6ª  feira – Ed. Inf.                 Música  6ª  feira – Ens. Fund, I 

                                                            13:00 às 13:40 h – 1º ano 

13:40 às 14:20 h – jardim I                 13:40 às 14:20 h – ---- 

14:20 às 15:00 h -  jardim II                14:20 às 15:00 h – ---- 

15:00 às 15:40 – ----                            15:00 às 15:40 h – 4º ano 

15:40 às 16:20 h – 2º ano                  15:40 às 16:20 h – ---- 

16:20 às 17 h –  ----                             16:20 às 17 h – 3º ano 

                                                             17:00 às 17:40 h – 5º ano       

            

Ed. Tecnológica  6ª  feira – Ens. Fund, I 

13:00 às1 13:40 - ---- 

13:40 às 14:20 h – 4º ano 

14:20 às 15:00 h -  3º ano 

15:00 às 15:40 – 5º ano 

15:40 às 16:20 h – 1º ano A e B 

16:20 às 17:00 – 2º ano 

                                                

 

                                  Parque 3ª e 5ª f         Quadra 4ª e 6ª f               mini cidade  6ª f 

13:00 às 13:40 h            jardim II                     jardim II                          jardim I 

13:40 às 14:20 h            maternal I                maternal I                       maternal II 

14:20 às 15:00 h            jardim I                     jardim I                               --- 

15:00 às 15:40 h            mini maternal          mini maternal                   ---              

15:40 às 16:20 h            maternal  II               maternal II                      maternal I 

16:20 às 17:00 h                 ---                              ---                                 jardim II                   



 

 

 

Lanche ed. Infantil                          Lanche Ens. Fund, I          Lanche Ens, Fund. II 

8:30 – recreação                              ----                                               -----                        

10:00 - ----                                           ----                                     6º ao 9º ano 

14:20 -   maternal I                            1º ano A e B 

14:40 – maternal II                                         ---- 

15:00 – jardim I                                   2º e 3º ano 

15: 20 – jardim II                                             ---- 

15:40 -   -----                                        4º e 5º ano 

 

 

 

Jantar  Ed. Infantil                             Jantar Ens. Fund I             Jantar Ens. Fund. II 

16:40 às 17 h – maternal I, II                       ----                                     ----- 

17 às 17:20 h – jardim I,  II  e 1º ano           ----                                     ---- 

17:20 às 17:40 h –           -----               2 º ao 5º ano                     6º ao 9º ano 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


