
Seu filho pode contar com 
a formação educacional 
e com os cuidados do 
Porto Seguro o dia todo. 

PERÍODO
INTEGRAL



Em 2014, o Colégio Visconde de Porto Seguro passou a oferecer o 

PERÍODO INTEGRAL, opcional para os alunos do Infantil 3 (Portinho) 

ao 3º ano do Ensino Fundamental. E, a partir de 2015, ampliará  o aten-

dimento até o 4º ano. Trata-se de um programa de atividades diver-

sificadas, educativas e divertidas, com acompanhamento permanente 

de um professor tutor e de um profissional de apoio.

O objetivo do período integral é PROPORCIONAR UMA FORMAÇÃO 

CADA VEZ MAIS COMPLETA e que atenda às demandas de um novo 

contexto de sociedade e de mundo.

Os alunos frequentam cursos com os MELHORES PROFISSIONAIS DE 

CADA ÁREA, no turno contrário ao das aulas regulares, sem sair da 

escola, o que facilita as questões da mobilidade urbana, além de 

promover uma riquíssima formação às crianças.



O PROGRAMA É ORGANIZADO EM DIFERENTES MÓDULOS: 

aESTAÇÃO RED BALLOON: curso de inglês especializado para crianças

aESTAÇÃO GUSTAVO BORGES: aulas de natação e escola de esportes

aESTAÇÃO PEQUENOS CIENTISTAS: atividades com experimentos,  
 jardinagem e vivências ecológicas no bosque

aESTAÇÃO GOURMET: aulas de gastronomia, que divertem  
 e incentivam a boa alimentação

aESTAÇÃO DIGITAL: oficinas de robótica e uso de novas tecnologias

aESTAÇÃO DO SABER: acompanhamento das lições de casa  
 e hora da história e da fantasia

aESTAÇÃO DE BRINCADEIRAS: integração e lazer em diversos espaços,  
 com diferentes brinquedos

aESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: refeições especialmente  
 preparadas para os lanches e almoços



O colégio proporciona aos alunos aulas 
lúdicas de inglês conduzidas  pela escola 
Red Balloon, uma das melhores do país 
para a faixa etária.



As atividades esportivas são ministradas por 
professores da academia Gustavo Borges, 
campeão olímpico de natação.



O Período Integral promove, ainda, atividades que envolvem muitas 

BRINCADEIRAS COOPERATIVAS OU INDIVIDUALIZADAS, aproveitan-

do a infraestrutura privilegiada de nossas unidades, que inclui co-

zinha experimental, laboratórios, quadras, bosques e áreas abertas 

para que as crianças tenham espaços ensolarados, façam caminha-

das, brinquem alegremente e entrem em contato com a natureza.



O programa é organizado em turnos de cinco horas, conforme 

quadro abaixo, para os alunos que estudam de manhã ou para os 

alunos que estudam à tarde.

HORÁRIOS DO PERÍODO INTEGRAL:

PORTINHO (INFANTIL 3 E 4)

ALUNOS QUE ESTUDAM DE MANHÃ

aHorário regular das aulas: das 8h às 12h

aHorário do Período Integral:
 das 12h às 17h  

  (saída até as 17h30min)

ALUNOS QUE ESTUDAM À TARDE

aHorário do Período Integral:
 das 8h30min às 13h30min  

  (entrada a partir das 8h)

aHorário regular das aulas: das 13h30min às 17h30min

INFANTIL 5, 1º, 2º, 3º E 4º ANOS

ALUNOS QUE ESTUDAM DE MANHÃ

aHorário regular das aulas: das 7h às 12h

aHorário do Período Integral:
 das 12h às 17h  

  (saída até as 17h30min)

ALUNOS QUE ESTUDAM À TARDE

aHorário do Período Integral:
 das 8h15min às 13h15min  

  (entrada a partir das 7h45min)

aHorário regular das aulas: das 13h15minh às 18h15min 



UNIDADE MORUMBI 
Rua Floriano Peixoto Santos, 55  | CEP 05658-080 – Morumbi

São Paulo-SP | Tel.: (11) 3771 8000

PORTINHO MORUMBI
Rua Leocádio Ferreira, 20 | CEP 05659-030 – São Paulo-SP 

Tel.: (11) 3771 8161

UNIDADE VALINHOS
Rod. Visconde de Porto Seguro, 5.701 | CEP 13278-327 
Vale do Itamaracá – Valinhos-SP  | Tel.: (19) 3859 6000

PORTINHO VALINHOS
Alameda Itatuba, s/nº | CEP 13278-520 – Valinhos-SP 

Tel.: (19) 3859 6121

UNIDADE PANAMBY
Rua Itapaiuna, 1.355 | CEP  05707-001 – Panamby

São Paulo – SP | Tel.: (11) 3747 9000

PORTINHO PANAMBY
Rua Itapaiuna, 1.350 | CEP 05707 001 – São Paulo-SP

Tel.: (11) 3747 9251

www.portoseguro.org.br

Para assistir aos 
depoimentos em vídeo 
de alunos que se formaram 
no Porto Seguro, baixe 
um leitor de QR Code 
em seu celular ou tablet 
equipado com 
câmera ou acesse: 
www.portoforma.
portoseguro.org.br


