Período integral bilíngue
do piaget
fundamental II
São muitas as vantagens para os alunos:
- Acompanhamento de especialistas nos estudos e atividades;
- Participação em projetos complementares que seguem os temas
centrais da UNESCO;
- Mais equilíbrio entre estudos e lazer;
- Aprendizados sobre gestão do tempo;
- Plantões de dúvidas e acompanhamento semanal.

inglês diário, totalizando

10 aulas semanais
Inglês diário Cellep

- mais 5 aulas de inglês por semana, totalizando 10
aulas (5 do período regular e 5 do contraturno);
- maior imersão e vivência da língua;
- mais projetos, atividades e conteúdos;
- maior ganho nas 4 habilidades linguísticas (leitura,
escrita, compreensão auditiva e oralidade).
Acompanhamento de estudo diário
Acompanhamento por pedagogos nas tarefas, trabalhos
e estudos para a prova.
Reforço escolar
Em caso de necessidade, os alunos são convidados a
participar das aulas de reforço das diversas disciplinas.

vamos praticar
esportes?
dois esportes gratuitos para você!

horários
Integral: 7h às 18h
Semi-integral: 7h às 15h / 10h às 18h

No período semi-integral, as atividades serão
disponíveis se estiverem acontecendo no
horário contratado. A participação no programa
bilíngue é garantida.

Os alunos do integral do Fundamental II poderão escolher 2 das modalidade de esportes
oferecidas pelo colégio, sem custo extra.

e mais...
Orientações para organização e técnicas de
estudo
O objetivo é auxiliar os alunos a aprimorar suas habilidades de organização, adquirindo uma rotina saudável
de estudos.
Plantões de dúvidas
Proﬁssionais especializados atendem os alunos fora do
período pedagógico.

Projetos especiais
Seguindo os temas da UNESCO.
Comunicação com os pais
Os pais têm um acompanhamento de perto de tudo o que
acontece com seus ﬁlhos e sempre são avisados das
diﬁculdades nos estudos e ocorrências comportamentais.
Essa comunicação é feita tanto por e-mail, como por
conversas com a orientadora educacional do Colégio.

investimentos
Pacote integral
(horário: 7h às 18h) - almoço por quilo, pago à parte.
mensalidade + R$ 840,00
Semi-integral
(turma da manhã: saida as 15h)
almoço por quilo, pago à parte.
mensalidade + R$ 746,00

atendimento@jpiaget.com.br
atendimento2@jpiaget.com.br
Tatiane ou Carolina
4367.8300
99192-7122 (WhatsApp)
96322-9966 (WhatsApp)

