
 

 

HORÁRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 2022 
TURMA: INFANTIL 5 

 

  

ROTINA DIÁRIA 
DA CRIANÇA 

DESCRIÇÃO DA ROTINA 
DA CRIANÇA 

7h15min / 
13h10min 

ACOLHIDA 

(Exceto SEX) 
Este horário é dedicado à recepção das crianças pelas professoras. 

7h30min / 
13h30min 

AGENDA Organização da Agenda do dia (Professores e crianças). 

8h / 
14h 

ATIVIDADE 

(SEG a QUI) 

Atividades desenvolvidas de acordo com os campos de experiência: 

“O eu, o outro e o nós”, “O corpo, gestos e movimentos”, “Traços, 

sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. 

PSICOMOTRICIDADE 

(SEX) 

Atividades que estimulem a psicomotricidade fina, ampla, atividades 

sensoriais e afins. Esta atividade é dirigida pelo Prof. Anderson 

Rabelo – educador físico. 

8h30min / 
14h30min 

ATIVIDADE 

(TER a QUI) 

Atividades desenvolvidas de acordo com os campos de experiência: 

“O eu, o outro e o nós”, “O corpo, gestos e movimentos”, “Traços, 

sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. 

9h / 
15h 

LANCHE Individual, coletivo, cozinha experimental. 

9h30min / 
15h30min 

PARQUE Brincar livre supervisionado pelas professoras. 

10h / 
16h 

MUSICALIZAÇÃO 

(SEG) 

Atividade desenvolvida pelo professor de Tio Borrão (Prof. Edgard 

Jr.) – professor de música. 

ATIVIDADE 

(TER a QUI) 

Atividades desenvolvidas de acordo com os campos de experiência: 

“O eu, o outro e o nós”, “O corpo, gestos e movimentos”, “Traços, 

sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. 

ROBÓTICA 

(SEX) 

Programa de educação tecnológica desenvolvido com as crianças 

pela professora Ruth Bayma em laboratório específico. 

10h40min / 
16h40min 

PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

Atividades voltadas para a aquisição da Língua Inglesa utilizando 

abordagem integral focando nas quatro habilidades da língua. 

11h30min / 
17h30min 

SAÍDA 
Na recepção da Educação Infantil. Após 11h30min / 17h30min as 

crianças seguirão para a Recepção Principal. 

 

Esta descrição é genérica, podendo ser alterada, acrescida, revista de acordo com o planejamento de aulas dos 

profissionais. Os horários de início e fim das atividades também podem sofrer alterações, mas sempre mantendo os 

horários-base: entrada, saída e alimentação. 

As solicitações de materiais e programações específicas sempre serão comunicadas antecipadamente. 


