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MANUAL DO PERÍODO INTEGRAL
Rede de Ensino Certo

“Não é no silêncio que os homens se fazem, 
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”

                                                Paulo Freire

A Rede de Ensino CERTO há 30 anos trabalha acreditando que 
a parceria família-escola acontece por meio da cooperação e da 
confi ança, que são imprescindíveis para o sucesso da educação de 
nossas crianças e jovens.

Por isso o projeto Certo Integral surgiu com a proposta de ampliar 
e enriquecer o currículo, considerando os quatro pilares referenciados 
pela Unesco:

• aprender a conhecer;
• aprender a fazer;
• aprender a conviver;
• aprender a ser.
Nesse cenário a participação da família será de fundamental 

importância para o desenvolvimento dos alunos. Por isso, salientamos 
que o acompanhamento dos pais na vida escolar de seus fi lhos seja de 
tal forma que:

- Tenha conhecimento detalhado do conteúdo deste manual;
- Saiba e incentive sobre necessidade do cumprimento, pelo 

estudante, das normas estabelecidas;
- Motive, cobre e acompanhe a presença contínua do estudante 

em todas as aulas, justifi cando por escrito as faltas que porventura 
ocorram;

- Incentive a formação de hábitos de estudo;
- Acompanhe as avaliações realizadas verifi cando o boletim 

escolar;
- Participe ativamente de reuniões e eventos promovidos pela 

escola.
Sejam muito bem-vindos!

A Direção
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 Justifi cativa:
 
 Ao ampliar a jornada escolar e promover o diálogo 
escola-comunidade, a Educação Integral da Rede de Ensino 
CERTO articula o currículo com o a realidade do aluno.
 Dessa forma, organizamos atividades mais 
flexíveis, evitando rigidez de componentes e conteúdos 
compartimentados. Buscamos oferecer de forma 
interdisciplinar as diferentes áreas do conhecimento, 
visando desenvolver as habilidades essenciais. Entendemos 
que um currículo significativo é aquele que faz sentido 
para os estudantes e que é relevante, porque produz 
aprendizagens que causam impacto na vida em comunidade. 
 O estudante é inserido em contextos, cujo propósito 
é fazer com que ele seja autor e ator no desenvolvimento da 
aprendizagem. Para isso, a Rede de Ensino CERTO, oferece 
um ambiente desafiador, que permite o desenvolvimento 
físico, emocional, intelectual e ético dos nossos estudantes.  
Assegura-lhes um tempo com vivência cultural elemento 
necessário para a formação cognitiva, afetiva, ética, 
estética, cultural e social.
 Nos países mais desenvolvidos já é comum as crianças 
passarem maior parte de seu tempo nas escolas de período 
Integral. Isso faz a diferença não só na qualidade da 
educação das crianças, mas também no desenvolvimento 
do país como um todo. 
 Aqui estão dez importantes motivos para que seu 
filho esteja no Período Integral da Rede de Ensino Certo:
 
 1º. Melhora o rendimento das crianças

 Com os momentos mais livres de estudo e outras 
atividades, como artes, gastronomia, plantio de horta, 
enriquecem seus conhecimentos e habilidades e tornam-
se bastante responsáveis e autônomos contando com 
profissionais da Rede de Ensino Certo especializados para 
acompanhá-los pedagogicamente.
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 2º. Libera os pais para o trabalho

 Devido a dinâmica da atualidade, pais e mães 
precisam trabalhar fora e não há como se culpar por isso. 
Nesse cenário, a escola entra com o período integral visando 
o desenvolvimento dos alunos, por meio das atividades 
extracurriculares.

 3º. Supre as necessidades de praticar esportes

 Alguns esportes passam a fazer parte da rotina 
saudável das crianças suprindo as necessidades de pais que 
não têm tempo para levar e buscar os filhos em atividades 
esportivas importantes para saúde.

 4º. Proporciona melhor aproveitamento do tempo ocioso

 Nas escolas, crianças e jovens, não ficam sozinhos, 
têm vivências coletivas mais ricas e um período maior de 
aprendizado diversificado e convivência social.
 
 5º. Afasta o risco social

 Dificilmente a criança que passa o dia todo na 
escola se envolve em problemas sociais. A interação com o 
ambiente, a socialização está sempre sob acompanhamento 
de professores. 

 6º. Possibilita a orientação dos estudos e das tarefas

 É sempre mais difícil para a criança ou jovem, se 
organizar sozinho e encontrar tempo para os estudos de 
forma regular, especialmente com a tentação da internet 
ou do vídeo game etc. Aqui, no Período Integral da Rede de 
Ensino Certo, encontram apoio e orientação especializada 
para organizar seu tempo e seus estudos.
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 7º. Oferece orientação nutricional.

 Toda a alimentação oferecida as crianças da Rede 
de Ensino Certo, é elaborada por nutricionista e não são 
servidos às crianças alimentos como refrigerantes ou 
frituras. Uma alimentação mais saudável que nem sempre 
os pais que trabalham fora têm como acompanhar.

 8º. Melhora a convivência familiar

 As crianças que estudam em período integral da 
Rede de Ensino Certo, têm mais tempo para a convivência 
familiar. No tempo livre, eles aproveitam a família, que 
ganha em qualidade do tempo gasto juntos.

 9º. Supre as necessidades de lazer, cultura e acesso 
à tecnologia

 Além dos esportes, as crianças e Período Integral da 
Rede de Ensino Certo,  têm supridas suas necessidades de 
lazer, cultura e tecnologia. 

 10º. Desenvolve hábitos de higiene

 No Período Integral da Rede de Ensino Certo, os 
hábitos de higiene aprendidos em casa, são reforçados, 
fica muito mais natural e motivador realizar esses 
procedimentos com os coleguinhas.

Horários

 Integral Vespertino

• Aulas regulares: 7h15 às 11h45
• Estudo orientado e atividades: 13h 30 às 17h45
• Unidade: TAGUATINGA NORTE.
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 Integral Matutino

•  Estudo orientado e atividades: 7h15 às 11h45
•  Aulas regulares:13h 30 às 18h. 
•  Unidade: VICENTE PIRES.

 A criança poderá permanecer sob responsabilidade da 
escola até as 18h30. Após esse horário os pais/responsáveis 
pagarão taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada fração de 
hora ultrapassada conforme consta no contrato de matrícula.

 Almoço e repouso: 11h 45min às 13h30min

 Saída:

 Na saída, por medida de segurança, somente será 
permitida em companhia dos pais ou responsáveis. A retirada da 
criança por outras pessoas no período normal de aulas poderá 
ser feita apenas mediante autorização dos pais ou responsáveis, 
por escrito, na agenda escolar. 
As crianças que freqüentam até o 2º ano do Ensino Fundamental 
l deverão ser retiradas da escola mediante apresentação 
da carteirinha estudantil e documento de identifi cação do 
responsável, com foto.

 Uniforme: 

• Camiseta personalizada do Período Integral. 
• O uso obrigatório do uniforme garante a identifi cação do 

grupo de estudantes da Rede Certo, evitando inclusive 
modismos e inadequações. Solicitamos que as peças sejam 
identifi cadas com o nome da criança. A criança deverá 
trazer sempre um conjunto de uniforme para necessidade 
de troca.

• Kit do Período Integral personalizado da Rede de Ensino 
Certo.
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É específi co do Período Integral: 

• camiseta 
• lençol 
• virol
• fronha 
• travesseiro 
• colcha 
• um guardanapo de tecido
• toalha de rosto
• Kit gastronomia: avental, touca, luva. (esse é um kit escola).
• Um avental de plástico
• Um par de galochas ( utilizado na aula de cultivo de horta e 

atividades externas).

Rotina:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INTEGRAL

 Caligrafi a, pintura, artesanato, cultivo de horta, 
teatro, música, jardim sensorial, artesanato (material 
reciclado) gastronomia, acompanhamento pedagógico, 
desenho, inglês, psicomotricidade, leitura, ofi cina de arte.

Descrição das Atividades do Período Integral

 
 Alimentação

 Os estudantes do período integral terão três refeições 
diárias. (02 lanches e 01 almoço).
 O cardápio mensal é elaborado e acompanhado por 
nutricionistas e repassado bimestralmente de forma antecipada 
para os pais/responsáveis.
As refeições são elaboradas, respeitando a legislação em vigor 
e as regras relativas à manipulação de alimentos.
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 Durante as refeições os estudantes são orientados, 
ensinados a terem boas maneiras e disciplina à mesa. Ensinar 
as crianças/jovens algumas regras de etiqueta, é fundamental 
para torná-los adultos mais seguros e sociáveis.

 Acompanhamento Pedagógico

 As crianças são acompanhadas, orientadas por 
professores e monitores capacitados para trabalharem as tarefas 
de casa como uma ferramenta na construção do conhecimento, 
proporcionando a autonomia e o desenvolvimento do senso 
crítico. No período inverso, eles também realizam atividades de 
estudos, visando à preparação para as avaliações e objetivando 
a construção do hábito de estudo diário.

 Programa Bilíngue

 O Período Integral CERTO oferece programa bilíngue 
com 4 horas semanais para os estudantes a partir do Educação 
Infantil. Dessa forma, visamos enriquecer a formação de nossos 
estudantes na língua inglesa, idioma internacional que em 
muito favorece os estudos, viagens, negócios, enfi m, idioma 
usado para a comunicação em todo o mundo.
 O estudante desenvolve habilidades cognitivas e 
socioemocionais, considerando que a segunda língua não somente 
funciona como canal de estudo dos aspectos linguísticos, mas 
atua como veículo para a aprendizagem de conteúdos de outras 
áreas (Ex.: artes, matemática e ciências).
 Ser bilíngue é viver novas culturas, adquirir novas 
habilidades e abrir para infi nitas possibilidades em um mundo 
plural e conectado.

 Ofi cina de Arte Educação/Esporte 

 A arte é um trabalho educativo que manifesta o 
importante universo infantil possibilitando a expressão das 
percepções em construção. Procura, através das tendências 
individuais encaminhar a formação do gosto, estimula a 
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inteligência e contribui para a formação da personalidade do 
indivíduo. Explora e aperfeiçoa processos que desenvolvem a 
imaginação, a observação, o raciocínio, o controle gestual e as 
capacidades psíquicas que infl uenciam na aprendizagem.
As ofi cinas de arte CERTO têm como objetivo desenvolver o 
potencial criativo com o recurso da expressão livre no fazer 
artístico e na exploração de diversos materiais 

 Psicomotricidade

 A psicomotricidade ocupa um lugar importante no 
desenvolvimento infantil, sobretudo na primeira infância, em 
razão de reconhecer que existe uma grande interdependência 
entre os desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais. A 
psicomotricidade é a ação do sistema nervoso central que cria 
uma consciência no ser humano sobre os movimentos que realiza 
através dos padrões motores, como a velocidade, o espaço e o 
tempo.
 A prática de psicomotricidade aplicada pela Rede de 
Ensino CERTO contribui de maneira expressiva para a formação 
e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo 
principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas 
da vida de uma criança. 

 Núcleo de Esporte

 O esporte é um fenômeno que se apresenta com várias 
possibilidades de manifestação. A Rede CERTO trabalha as 
práticas esportivas como instrumento pedagógico, construindo 
aspectos relacionados à socialização, valores morais e éticos, 
bem como à recreação e lazer, e sua importância para o 
desenvolvimento integral de crianças e jovens. A sensibilização 
para as artes acontece a partir de três eixos: o conhecer, o 
apreciar e o fazer, que serão trabalhados nas modalidades 
artísticas e esportivas oferecidas pela Escola. Essas atividades 
são trabalhadas com o objetivo de desenvolver o equilíbrio 
emocional, a boa forma física, a autodisciplina e o senso de 
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cooperação.
 A criança no integral terá 01 (uma) modalidade de 
esporte duas vezes (2x) na semana. Outras modalidades estarão 
disponíveis fora do horário e pago à parte, caso seja do interesse 
da família. 

 Projeto Planeta CERTO

 Evitar o desperdício de recursos naturais e aprender 
a poupá-los, trabalhar sustentabilidade ecológica e social, é 
tarefa de qualquer pessoa dentro de uma sociedade. A Rede 
de Ensino CERTO entende que só através dos ensinamentos, 
vivências e exemplos transmitidos às crianças e jovens, é 
possível construir, aos poucos, um modelo de preservação 
ambiental em cada círculo social e, posteriormente, uma 
consciência ecológica mútua.   Mas para que essas 
idéias se tornem claras, reais e façam parte do nosso contexto 
curricular, não trabalhamos só teorias, trabalhamos na prática 
projetos pedagógicos bem elaborados, que abordam temas 
tão importantes para a sobrevivência de todos dentre de suas 
necessidades e relacionadas a sociedade.

Recomendações Importantes

 Objetos Pessoais

 O cuidado do material e dos pertences trazidos para a 
escola é um hábito estimulado e orientado. Objetos de valor, 
dinheiro, brinquedos e outros que possam desviar a atenção 
durante as atividades devem fi car em casa.
 A Rede de Ensino CERTO, não se responsabiliza por quantias 
em dinheiro ou objetos de valor trazidos pelo estudante e não 
ressarcirá a perda dos mesmos.

 Agenda e correspondência 

 A agenda personalizada da Rede de Ensino Certo para 
o Período Integral é um meio de comunicação com a família.  
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Solicitamos que a tragam diariamente à Escola e que a 
família, também, diariamente, verifi que se ela contém algum 
comunicado. Importante que o responsável assine com ciência 
de leitura em todos os comunicados.

 Saúde e Medicamentos

 O estudante não deverá frequentar a Escola quando 
houver suspeita de doença infectocontagiosa, como 
conjuntivite, pediculose, catapora, entre outras. E a escola 
deve ser imediatamente avisada para que os pais dos demais 
estudantes sejam comunicados. 
 Toda medicação ministrada na escola de Período 
Integral, deverá ser anotada na agenda, assinada pelos pais/
responsáveis, com indicação de horário e dosagem e com cópia 
da receita médica. Os pais devem avisar através da agenda os 
casos de crianças alérgicas.

 Comunicação via e-mail

 Pedimos aos pais que mantenham seus e-mails 
atualizados, uma vez que, a comunicação escolar é realizada 
também através deste meio de comunicação.

 Material Complementar

01 -   Estojo contendo escova de dentes, fio dental,  creme 
dental , hidratante corporal, sabonete.
06 -   Pacotes de guardanapo de papel.
01 -   Camiseta personalizada para estudantes do Período 
Integral.
01 -   Par de galocha.
01 -   Garrafi nha para água.
01 -   Saco plástico para roupa suja.
01 -   Avental de plástico.
01 -   Conjunto de uniforme para troca, caso seja necessário.
01 -   kit de escova e creme para cabelos.
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01 -  Caixa de papelão, 40cm x40cm  e 30cm de altura com o 
nome do estudante na lateral,  para guardar objetos pessoais.

Atenção:

• Todo o material deverá estar identifi cado com o nome do 
estudante e a turma;

• O material deverá ser reposto sempre que necessário;
• O kit contendo o guardanapo de tecido, lençol, virol, 

colcha e fronha serão levados para casa pelo estudante, 
todo fi nal de semana para serem lavados e passados;

• Alguns materiais recicláveis para aulas de artesanato 
serão solicitados de acordo com a necessidade.

Rede de Ensino Certo
Brasília - DF - 2019

www.rededeensinocerto.com.br

Toda e qualquer situação não prevista neste manual 
poderá ser informada posteriormente, através de

 comunicado, aos estudantes e familiares
de acordo com necessidades evidenciadas.
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