Período Ampliado, muito mais educação
para seu filho e tranquilidade para você
Período Integral
Programa organizado
de forma que a jornada
estendida se torne agradável
e acolhedora.

O Período Ampliado - PA Integral, SemiIntegral, Recreação e Arte e Inglês e Teen - são
disponibilizados pelo Colégio Augusto Laranja
como extensão dos serviços educacionais.
Este programa visa ampliar o tempo de
permanência dos alunos no Colégio. É organizado
de forma que esta jornada estendida se torne
agradável e acolhedora.

Por meio de uma rotina diversificada e dinâmica,
com acompanhamento de profissionais do
Colégio, os alunos, em suas atividades, aprendem
e envolvem-se em projetos de diferentes temas.

Além disso, o Período Ampliado é mais uma
alternativa oferecida pelo Colégio que atende às
necessidades atuais da sociedade, proporcionando
tranquilidade e segurança às famílias.

Período Ampliado, mais aprendizado,
mais socialização
São quatro programas educativos com acompanhamento dos nossos profissionais, visando
a extensão do aprendizado.

Os alunos, aprendem e envolvem-se em projetos de diferentes temas.
Confira em detalhes tudo o que os programas oferecem e tenha motivos
de sobra para conhecer:

Período Ampliado:
Integral • Semi-Integral • Recreação e Arte
Orientação de Estudos • Inglês
Período Ampliado
Integral e
Semi-Integral

Período Ampliado
Recreação e Arte

Alunos da Educação Infantil ao
3º ano do Ensino Fundamental I

Alunos da Educação Infantil

Período Ampliado
Acompanhamento
de Estudos

Alunos do 6º ao 8º ano
do Ensino Fundamental II

Período Ampliado
Inglês e Teens

Alunos do Jardim I e II,
do 1º ao 5° ano do Ensino Fundamental I
e do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II

Período Ampliado
Integral e
Semi-Integral

O

período

integral

PA Integral e Semi-Integral
garante

um

espaço

estimulante, confortável, saudável e seguro,

encontrar o equilíbrio entre a dedicação ao
trabalho e à família.

para proporcionar ao aluno, que permanece o
dia todo no Colégio, momentos de convivência

No período semi-integral os alunos têm a
possibilidade de permanecer no Colégio

e aprendizagem.

duas ou três vezes na semana recebendo
O objetivo deste programa é alinhar a escola
com as necessidades do cotidiano familiar
moderno, mantendo as crianças em turno
integral no Colégio, possibilitando aos pais

PA Integral e
Semi-Integral
Com opções de 2 ou 3
vezes na semana ou todos
os dias no Colégio,
vivenciando momentos de
aprendizagem e
convivência.

uma escolarização mais ampla e completa,
em um ambiente agradável e acolhedor,
que promove aprendizagens significativas,
além da ampliação do convívio social.

Com três opções de dias - 2ª e 4ª; 2ª, 4ª e 6ª
e 3ª e 5ª.

O Colégio oferece ainda, opções matinais e
vespertinas.

Período Ampliado
Recreação e Arte

PA Recreação e Arte

Mais uma opção para seu filho descobrir um
universo de possibilidades
Recreação e Arte é mais uma extensão do projeto Período Ampliado. Trata-se de um acréscimo de
tempo (40 minutos ou 1 hora) no currículo escolar diário dos alunos.

O programa oferece atividades planejadas e acompanhadas

Recreação e Arte

especialmente por nossa equipe pedagógica e administrativa.

Atividades
planejadas pela nossa
equipe pedagógica.

Acontece de 2ª a 6ª das 12h às 13h para os alunos do período
da manhã e das 17h30 às 18h10 para os alunos do período
da tarde.

Período Ampliado
Acompanhamento
de Estudos

PA Acompanhamento
de Estudos

A lição de casa, como um instrumento de aprendizagem, é tarefa importante, pois provoca reflexões
e conhecimento e promove a autonomia.

O Período Ampliado - Acompanhamento de Estudos - tem como objetivo orientar os jovens nas
suas tarefas de casa e em seus estudos, sempre sob a supervisão de um educador. A partir de
2014, além dos alunos matriculados no PA Teens, estudantes dos 6º, 7º e 8º anos, também podem
participar deste programa.

Dias da semana: 3ª e 5ª feiras

Acompanhamento
de Estudos

Horário: das 13h às 15h15
Orientação aos jovens

(horário de almoço incluso)

nas suas tarefas de casa
e em seus estudos.

Período Ampliado
Inglês e Teens

PA Inglês e
Teens

U

m programa que vai
além do aprendizado

Essencial para o dia a dia e para a vida
do seu filho.
O Período Ampliado Inglês e Teens foi criado com o
princípio de proporcionar um contexto do idioma.
Assim, nosso aluno matriculado no ensino regular terá
a oportunidade de frequentar aulas de inglês em um
ambiente acadêmico e de capacitação plena.

Nossa metodologia de ensino é baseada no conceito CLIL
– Content and Language Integrating Learning, adaptado
à nossa realidade: ensino de inglês de maneira eficaz.
O idioma inglês é internalizado por meio de conteúdos
diversos, trabalhados de forma que os alunos não
somente desenvolvam as habilidades comunicativas,
mas, também, ampliem seu conhecimento de mundo
no idioma.

Rua dos Chanés, 205 - Moema - São Paulo TEL: 11 2113-0700

www.augustolaranja.com.br

www.facebook.com/AugustoLaranjaOficial

