2º Ano
Lista de Material/2021
Material Escolar Diário de uso individual - Trazer dia 05/02 (dia da entrevista com a professora), todos
os materiais de uso individual identificados.
Estojo contendo: 2 lápis escrever (apontados diariamente/casa), borracha, régua, lápis de cor, tesoura s/ ponta, cola
bastão.
2 cadernos brochura / grande – capa dura – 96 folhas
1 caderno para caligrafia, grande de capa dura.
1 pincel chato nº6
1 jogo de tinta guache
1 brinquedo educativo: jogo, quebra-cabeça, forma palavras, números.
1 pasta com elástico
1 jogo de canetinhas coloridas.
1 gibis
1 material dourado (para matemática)
1 agenda física para melhor organização escolar (Adquirir na secretaria do Colégio).
Para 2021 os alunos terão acesso a Biblioteca Virtual Bibot (Sistema COC)
Adquirir 1 livro físico de literatura para avaliação individual:
LIVRO – A caixa de Jéssica – Peter Carnavas – FTD.

Calendário - Início do Ano Letivo 2021
JANEIRO
01 – Ano Novo – Confraternização Universal
04 - Início das atividades na secretaria.
04 - Início da Colônia de Férias.
26 – Início das atividades da Direção e da Coordenação Pedagógica.
30 - Encontrão da Equipe Gardner - Término das Férias Coletivas Docente.
FEVEREIRO
01 a 04 - Ciclo de Formação Continuada
05 – Entrevista com os pais e/ou responsáveis dos alunos do Infantil 1 ao 9º ano e Entrega de Material
(Particularidades do Aluno)
08 – Início das aulas/ 1º bimestre. (Início Grupo 01)
08 a 12 – Horário Especial de Adaptação para a Educação Infantil.
15 – Recesso do Carnaval
16 – Carnaval
17 – Quarta-feira de Cinzas (Recesso Escolar).
MARÇO
01 – Ciclo de Formação Continuada de professores e de colaboradores – 18h30 às 20h30
11 – Aniversário do Colégio Gardner – 37 anos.
19 – Dia de São José (Feriado Municipal).
O Calendário anual completo você encontra no site
http://www.colegiogardner.com.br/secretaria

