
COLÉGIO DOM BOSCO
INFORMATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL/2021

Srs. Pais,
            A Educação Infantil é a base da educação. Neste segmento de ensino, forma-se o alicerce

para muitos hábitos afetivos, sociais, culturais, éticos e morais, habilidades motoras e intelectuais.
Aprende-se  a  conviver,  a  fazer,  a  ser,  sempre  em  atividades  lúdicas  e  significativas  para  a
formação do sujeito, criança de agora, homem de amanhã.

                      Por esta razão, é imprescindível que o material do estudante desta fase escolar seja
organizado e esteja sempre presente. Estas atitudes, proporcionadas pelos adultos, conduzem o aprender
da autonomia.
1 . Início das aulas – 08/02/2021 - (2ª feira) – alunos antigos
                                  10/02/2021 - (4ª feira) – alunos novos
2.  Adaptação:   A duração do período de adaptação varia de acordo com a necessidade de  cada
criança. 
3. Material de higiene: Segue a lista de material de cada criança.

a. Todas as turmas
    - 01 copo de plástico simples sem tampa (menos Maternal 1)
      Maternal 2 - azul royal
      Jardim 1 - verde água
      Jardim 2 – preto 
     Jardim 3 - vermelho

- 1 tubo de pasta de dentes            (reposição quando necessário);
- 1 escova de dentes c/protetor         (trocada quando necessário);
- 1 protetor solar               (reposição quando necessário);
- 1 toalhinha de mão                        (trocar semanalmente);
- 2 caixas de lenço de papel             (reposição quando necessário);
- 1 frasco de repelente            (reposição quando necessário);
- manter diariamente na bolsa 
  uma muda de roupa limpa             (reposição quando necessário).

b. Maternal 1 
- 1 jogo de lençol de berço               (trocar semanalmente);
- 1 toalha de banho                        (trocar semanalmente);
- 1 caixa de lenços umedecidos        (reposição quando necessário);
- fraldas descartáveis (se for o caso)
- 1 sabonete líquido para banho       (reposição quando necessário).

c. Maternal 2 
-  sabonete líquido                             (reposição quando necessário).

              d.   Período Integral  e Semi-Integral
                        - 1 toalha de banho                            (trocar semanalmente);

      - 1 shampoo                         (reposição quando necessário);
                        - 1 sabonete líquido            (reposição quando necessário);

      - 1 escova de cabelo           .
Para as crianças que frequentam o semi-integral, são necessárias 2 escovas de dentes.

Observações:
    a. importante:   identificar os itens pessoais com o nome da criança;.

b. receber a pasta e a agenda escolar no ato da matrícula;
  c. colocar, diariamente, uma muda do uniforme na pasta, para ocasiões imprevistas.
 d. manter o material solicitado em condições de a criança, ao vir para a Escola, poder utilizá-lo no caso
do retorno presencial. 
AVISO IMPORTANTE

Para o início das atividades escolares de 2021, teremos uma reunião de pais,  no dia
05/02/2021,  sexta-feira,  às  17h  para  Mat  1,  Mat  2  e  Jd  1  e  às  18h  para  Jd  2  e  Jd  3,  quando
apresentaremos aspectos relevantes para o ano letivo. Essa reunião poderá ser presencial ou on-line, e é
fundamental a presença na data e horário estabelecidos oportunamente. 
                      Atenciosamente,    

Valéria Lima Soares
Orientação Educacional e Pedagógica da Educação Infantil


