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Sejam bem-vindos ao Oswald Integral!

Caras famílias,

Este documento contém orientações importantes para 

o bom funcionamento do cotidiano escolar no período 

Integral da Educação Infantil (Unidade Madalena), que 

compreende os programas Come Together e o + Cultural. Por 

isso, pedimos a sua leitura atenta e a consulta permanente. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



1. Entrada e saída

2. Objetos pessoais e afins
a) mochila
b) para permanecer na escola 

3. alimentação - Nutrical

4. saúde

5. Comunicação família/escola
a) comunicação com professor ou coordenador 
b) O ClassApp 
c) Site de grupo



1. Entrada e saída

Os horários de entrada e saída no período Integral são personalizados e a 
rotina variável. Por isso, para cada faixa de entrada e saída, os locais são 
informados no momento da matrícula, conforme a programação escolhida 
por cada família. Em determinadas faixas de entrada e saída, a criança 
deverá ser conduzida ou retirada pelo responsável no local em que a turma 
e o professor se encontram. Em outras, quando a atividade estiver em 
andamento, ou em caso de atraso ou retirada antecipada, o professor se 
encarregará de buscar ou levar a criança até o responsável, que deverá 
aguardar na Recepção. Em caso de dúvida, procure a Recepção para 
informações sobre como proceder no dia. 

As faixas de horário são pensadas de acordo com as atividades e oficinas 
desenvolvidas. Por isso, pedimos que procurem respeitar os horários 
combinados e evitem atrasos, para que a atividade e o aproveitamento 
de seu filho ou filha não fiquem prejudicados. Caso essas situações 
ocorram em caráter de exceção, pedimos que comuniquem a Recepção 
antecipadamente. Lembramos que, caso haja necessidade de chegar após 
o horário combinado, é preciso avisar até às 10h00 para garantirmos o 
preparo do almoço, e até às 12h00 para garantirmos o preparo do jantar.

2. Objetos pessoais e afins

Para além do que já foi solicitado no período regular, a mochila deve 
conter, de acordo com o número de horas que a criança irá permanecer no 
contraturno: fraldas suficientes; mudas extras de roupa e sapato.

Para aqueles que fazem Natação, a mochila também deve conter o traje de 
banho, chinelos, touca de natação, toalha de banho e um kit com xampu e 
sabonete.

As crianças que utilizam mamadeira no período em que estão na escola 
devem trazê-la diariamente na mochila, com a medida de leite à parte, 

a) mochila



KIT DE ESCOVAÇÃO 
Enviar para a escola um kit para higiene bucal, contendo pasta e escova de 
dente, para serem utilizados após o almoço. A escola possui estojos individuais 
para acondicioná-los com a identificação de cada aluno. Enviaremos a escova 
e/ou a pasta de dente para substituição quando necessário. 

COPO PLÁSTICO

Enviar dois copos plásticos (um para suco e outro para água), exclusivos 
para uso no contraturno, para crianças de G2 ao G4, que permanecerão na 
escola. Sugerimos um modelo com o qual a criança esteja familiarizada. A 
higienização desses copos será feita na escola.

REPELENTE DE INSETOS E PROTETOR SOLAR

Enviar um repelente e um protetor solar para permanecer na escola, 
identificados com o nome do aluno, para uso no período Integral. Esses 
produtos serão reaplicados na escola caso a duração indicada na embalagem 
tenha excedido ou o produto tenha sido retirado pelo banho.

OBJETOS DE APEGO

Entendemos que, assim como para o período regular, muitas vezes os 
brinquedos e objetos que a criança traz para a escola facilitam sua entrada 
e convívio no ambiente escolar. Algumas crianças possuem objetos usados 
especialmente nos momentos de sono para favorecer sua indução e 
conforto, como chupeta, paninho, bonecos etc. Por isso, eles também são 
importantes no ambiente escolar.

b) para permanecer na escola

para que seja preparada na escola. Também, as famílias devem passar 
as informações sobre medidas, preparo e conservação ao professor, 
pessoalmente ou via ClassApp. A mamadeira retornará para casa diariamente 
para higienização.



4. saúde

3. alimentação - Nutrical

A Nutrical é responsável pela preparação e elaboração do cardápio das 
refeições do período Integral, quando é oferecido almoço, jantar, fruta ou 
lanche, a depender do período de permanência da criança no contraturno. 
As refeições são acompanhadas por professores e auxiliares do período 
Integral, que se encarregam também da higiene e escovação de dentes após 
o almoço e/ou jantar.

Os cardápios das refeições são enviados mensalmente via ClassApp e ficam 
disponíveis no site do colégio, na aba “Educação Infantil” 
(www.colegiooswald.com.br).  

As restrições alimentares de seu filho ou filha, especificadas na Ficha Médica 
preenchida no momento de matrícula do período regular, são consideradas 
para as refeições do contraturno. Tanto a nutricionista da Nutrical quanto a 
Coordenação têm acesso a esses dados e responsabilizam-se por transmiti-
los a toda a equipe do Integral. 

Os professores do Integral têm acesso à ficha de saúde preenchida pelos 
familiares no momento da matrícula. Em caso de doença ou acidente 
importante na escola, seguimos os mesmos procedimentos adotados 
no período regular, informando os familiares de imediato. Caso o aluno 
precise de remédio ou cuidado especial no contraturno escolar, as famílias 
devem informar e fornecer orientações via ClassApp ao professor do 
período Integral. O medicamento deve ser entregue em mãos (no horário 
de chegada) ao professor ou auxiliar responsável, no horário de entrada. 

Manhã:

09h00 - lanche
10h00 - fruta
12h00 - almoço

Tarde:

12h00 - almoço
14h50 - fruta
15h30 - lanche
18h00 - fruta ou jantar (opcional)

http://www.colegiooswald.com.br


5. Comunicação família/escola

a) comunicação com professor ou coordenador:

diariamente, os professores e auxiliares do Integral atendem as famílias 
com questões pontuais sobre a criança ou sobre encaminhamentos do 
trabalho pedagógico, nos momentos de entrada e saída, sem necessidade 
de agendamento prévio. Para uma conversa mais ampla sobre o percurso 
individual do seu filho ou filha, privilegia-se o encontro agendado 
previamente com Coordenação Pedagógica, na Recepção.

é um recurso de comunicação entre família e professor importante também 
no contraturno. O horário de leitura das informações enviadas ao professor 
do período integral é: de manhã, às 10h30; e à tarde, às 13h00. No caso de 
informações importantes que necessitem ser enviadas antes ou depois desse 
horário, pedimos que o façam por telefone ou pelo canal direto da Recepção 
no ClassApp. Comunicações referentes a alterações na autorização de saída 
deverão ser feitas exclusivamente à Recepção via ClassApp.

Diariamente, o professor envia pelo aplicativo, informações relevantes sobre 
a criança (sono, alimentação, uso do banheiro e ocorrências de saúde). As 
informações passadas às famílias pelo professor do Integral matutino são 
direcionadas também ao professor do período regular vespertino e vice-
versa. Essas informações, bem como as respostas às mensagens das famílias, 
serão enviadas ao final de cada período (após as 13h30 para as turmas do 
Integral matutino, e após as 19h00 para as turmas do Integral vespertino).
Para saber mais sobre as funcionalidades do aplicativo, acesse:  
bit.ly/funcoesclassapp.

cada turma do Integral possui um site de grupo, com acesso disponibilizado 
via ClassApp no início do ano, onde são compartilhados registros 
fotográficos sobre a rotina do grupo, incluindo as oficinas.

No caso do programa Come Together, o desempenho de cada turma é 
descrito em relatórios semestrais coletivos. Caso encontrem qualquer 
dificuldade de acesso, é possível solicitar orientação da equipe de Tecnologia 
Educacional pelo e-mail: portfolio@colegiooswald.com.br.

b) O ClassApp: 

c) Site de grupo:

http://bit.ly/funcoesclassapp
mailto:portfolio@colegiooswald.com.br


Coordenação do Programa Come Together: 

Cristina Ramos

E-mail para contato: cristina@colegiooswald.com.br 

Direção do Programa +Cultural: 
Maria Antonieta Giovedi

E-mail para contato: nana@colegiooswald.com.br

Coordenação do Programa +Cultural - Unidade Madalena: 
Ieda Abbud

E-mail para contato: ieda.abbud@colegiooswald.com.br

 
Lilian Leme 
E-mail para contato: lilian.leme@colegiooswald.com.br

Direção Período Integral - Unidades Madalena e Girassol II: 
Maria Antonieta Giovedi  
E-mail para contato: nana@colegiooswald.com.br
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