
INFANTIL - 5
Lista de Material/2022 

• 1 penal contendo: 1 borracha, 2 lápis de escrever (apontados diariamente 
em casa), lápis de cor (ficará no penal e deverá ser apontado diariamente em 
casa)
• 1 caixa de giz de cera (grosso e curto)
• 1 estojo de canetinha (12 cores)
• 1 tesoura sem ponta
• 1 pincel chato nº10
• 1 caderno grande e espiral (capa dura 96fls)
• 1 jogo pedagógico (lego, jogo da memória, dominó, alinhavo, blocos 
lógicos de madeira, tangram, jogos com números, letras, palavras, figuras 
geométricas, entre outros)
• 1 brinquedo (loucinha, carrinho, bonecos, fazendinha, bambolê, 
supermercado, comidinhas, entre outros).
• 1 balde de massinha para modelar.
• 3 livros de Literatura a escolher (solicitamos, por gentiliza que escolham 
títulos novos e atuais, evitando a repetição dos clássicos infantis)

Calendário - Início do Ano Letivo 2022

JANEIRO:

FEVEREIRO:

01 - Ano Novo – Confraternização Universal
04 - Início das atividades na secretaria.
05 - Início da Colônia de Férias.

01 - Início das atividades da Direção e da 
Coordenação Pedagógica.
03 - Encontrão Equipe Gardner - 18:30h
04 - Último dia Colônia de Férias.
04 a 10 - Ciclo de Formação Continuada
09 - 1ª Jornada Pedagógica - SINEPE/SC
11 – Entrevista com os pais e/ou responsáveis 
dos alunos e Entrega de Material 
(Particularidades do Aluno)
14 – Início das aulas/ 1º bimestre.
14 a 12 – Horário Especial de Adaptação para a 
Educação Infantil

O Calendário anual completo você encontra no site
www.colegiogardner.com.br/secretaria

MARÇO:
07 - Ciclo de Formação 
Continuada de professores e de 
colaboradores – 18h30 às 20h30
11 - Aniversário do Colégio 
Gardner – 38 anos.
19 - Dia de São José (Feriado 
Municipal).
24 - Reunião Professores Fund.2 
(Gingar & Feira Conhecimento)

Material Escolar Diário de uso individual - 
Trazer dia 11/02/2022 (dia da entrevista com a professora), 

todos os materiais de uso individual identificados.


