Infantil - 1
Lista de Material/2021 – Infantil 1
Material Escolar Diário de uso individual - Trazer dia 05/02 (dia da entrevista com a professora), todos os
materiais de uso individual identificados.
1 caixa de giz de cera (meu 1º giz)
2 brinquedos educativos (correspondente e permitido para a faixa etária das crianças. Sugestão: loucinhas, carrinhos,
lego grande, bonecas, blocos de madeira)
1 Pasta c/ aba de elástico para guardar atividades ou pasta catálogo c/plásticos
1 caderno espiral de desenho.
1 pincel nº18
1 bola (Para atividade de motricidade)
2 copos com tampa (sendo 1 para agua e 1 para suco)
1 pacote de lenço umedecido
1 caixa plástica (30x 25) para armazenar na escola o kit de fraldas da criança.
1 camiseta para atividades de pintura (ficará na escola)
Trazer diariamente na mochila, uma troca de roupa.
1 boneco de fantoche
2 livros de literatura a escolher (observar a indicação para a idade, capa dura, tecido, ou material resistente)

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).
Calendário anual completo você encontra no site
http://www.colegiogardner.com.br/secretaria

