
Todo jardim começa com um sonho de amor.                                                          
Antes que qualquer árvore seja plantada

ou qualquer lago seja construído,
é preciso que as árvores e os lagos
tenham nascido dentro da alma.

 
Quem não tem jardins por dentro,

não planta jardins por fora
e nem passeia por eles...

Rubem Alves

Para garantirmos o bom andamento das aulas presenciais e/ou remotas, fique atento as orientações
apresentadas pela professora durante os encontros;
Itens que deverão vir para a escola todos os dias: 
mochila com os materiais solicitados pelas professoras;
máscara (mais de uma, é preciso trocar durante a tarde), 
garrafinha de água identificada;
lanche (de preferência que não precise de geladeira para evitar os contatos);
álcool em gel (para uso pessoal e constante);
uniforme do colégio, tênis e se desejar, uma toalha de rosto;  
Diariamente será necessário utilizar: estojo com mais de um lápis, borracha, régua, caneta, lápis de cor, cola,
apontador e os cadernos e livros solicitados pelas professoras.

     Está chegando a hora de iniciarmos mais um ano letivo e isso nos deixa muito felizes! Sabemos que ainda
precisamos manter os cuidados, seguindo os protocolos de biossegurança; mas a cada dia, com boa vontade,
esperança e perseverança, logo, logo tudo voltará ao normal. Vamos estar sempre atentos às orientações do
Colégio e observando as solicitações dos professores; assim, a rotina das aulas será bem proveitosa para todos!     

     Então, para dar início as nossas vivências, leiam atentamente o que segue: 

Para as aulas de Educação Física:
Presencialmente, no Colégio: traga uma ou mais máscaras extra, uma toalha de rosto, garrafa com água e uma
camiseta extra.

Acompanhamento on-line, em casa: organize um espaço para a prática, tenha em mãos uma garrafa com água,
uma toalha de rosto e prepare os materiais solicitados pelos professores.

Importante: nada poderá ser emprestado!   

Nosso encontro será no dia 17/02/2021         
Até breve!

Com carinho, Professoras e Auxiliares dos 5º Anos

Queridas crianças e famílias!Queridas crianças e famílias!
Itajaí, fevereiro de 2021.


