
 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS – 2021 

SISTEMA DE TEMPO INTEGRAL – STI  

 

Senhores Pais, 

 

O STI – Sistema de Tempo Integral do Dáulia é um espaço educativo onde a criança é estimulada 

com atividades diversificadas, ampliando seu aproveitamento escolar e desenvolvendo suas 

potencialidades. Na equipe do STI, as famílias poderão contar com profissionais da educação, da 

saúde e da nutrição. 

O Sistema de Tempo Integral é oferecido para alunos da Educação Infantil no turno da manhã e 

para os alunos do Ensino Fundamental (até o 5º ano), no turno da tarde. 

É CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO, QUE O ALUNO TENHA TODOS O 

MATERIAL. 

 

STI – SISTEMA DE TEMPO INTEGRAL 

ATIVIDADES 

 Acompanhamento das Tarefas de Casa; 

 Revisão de conteúdo; 

 Intensificação dos estudos em período de avaliação (para alunos do EF1); 

 Higiene Corporal; 

 Alimentação (Lanche e Almoço); 

 Bilíngue (Aulas todos os dias); 

 Atividade Psicomotora (Uma vez por semana); 

 Aula de Música; 

 Atividade Esportiva (inicia quando as Escolinhas Esportivas Iniciarem). 

HORÁRIOS 

 MANHÃ – 7h15min às 13h15min. 

 TARDE – 11h50min às 17h50min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

Os materiais descritos neste item deverão ser enviados à Escola na segunda-feira na mochila 

da criança e na sexta-feira serão devolvidos para a devida higienização pela família. 

 

 Bolsa que comporte todo o material da criança, contendo: 

 Toalha de banho; 

 Escova de dente com protetor de cerdas; 

 Creme dental sem flúor; 

 Pente ou escova de cabelo; 

 Shampoo; 

 Condicionador; 

 Creme de pentear (se a criança necessitar); 

 01 lençol com elástico; 

 01 fronha; 

 01 travesseiro; 

 01 lençol para a criança usar como cobertor. 

 

Os materiais descritos neste item deverão ser enviados à Escola diariamente na mochila da 

criança: 

 02 Mudas de roupa: uma para ficar no STI e outra para ir para casa; 

 Peças íntimas em quantidade suficiente. 

 

OBS:  

Todo o material deverá ser marcado (de forma permanente) com o nome da criança; 

Alunos do STI devem ter o material da sala de aula regular e do STI. 

 

Início das aulas: 12/01/2021; 

 

 

 

 

 

 

A educação dos filhos é o maior investimento que uma família pode realizar! 

 

 

 


