
 

Cronograma 2019: Ed. Infantil e 1º ano  

 

 

Seguem datas e informações referentes ao início do ano. 

INTEGRAL 

 

07/01  (2ªf)   Retorno do Integral  

 

07/01 a 29/01  Período de programação de férias: A programação e o pacote de 

passeios serão enviados por ClassApp 

MATERIAIS 

 

21/12 (6ªf)  Lista de materiais do aluno enviada por ClassApp e disponível na área 

restrita do site. 

 

21/12 (6ªf) 1º ano - Abertura da plataforma Moderna Compartilha para compra 

dos livros didáticos. 

 

02/01 (4ªf)              1º ano - Abertura da venda dos paradidáticos no site da Livro Fácil. 

 

22/01 a 28/01  Os pais deverão entregar os itens da lista de materiais na escola. 

 

05/02 (3ªf)  Envio do informativo referente aos livros da Ed. Infantil (Baby III, Infantil, 

Infantil I e II) que serão adquiridos na própria escola.  

REUNIÕES 

 

30/01 (4ªf) 

 

Reunião 1º ano 

Turmas da manhã: 17h30 às 18h30 – auditório com a coordenação e 

professoras.  

Turmas da tarde: 19h às 20h – auditório com a coordenação e 

professoras. 

31/01 (5ªf) Reunião de Pais – Ed. Infantil 

Baby II / Baby III Infantil – 17h30 às 18h30 – auditório com a 

coordenação e professoras.  

Infantil I/ Infantil II – 19h às 20h – auditório com a coordenação e 

professoras.  

 

VOLTA ÀS AULAS 

 

01/02 (6ªf) 

 

Os alunos do período integral 

podem permanecer o dia todo 

se necessário. 

 

 

Happy Day Educação Infantil ao 1º ano (Não haverá aula). Os alunos 

deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis para conhecer a 

professora e a sala. 

Horários:                 8h às 10h – turmas da manhã 

                                13h20 às 15h20 – turmas da tarde 

 

04/02 (2ªf) Início das aulas para Ed. Infantil e 1º ano.  

 

04/02 a 08/02 Semana de adaptação para os alunos de Baby I, Baby II, Baby III e 

Infantil. Horário Especial: 8h às 10h / 13h20 às 15h20 

 

11/02  Semana de início das aulas para o Bilíngue - Enviaremos informativo. 

 

Algumas datas poderão ser alteradas de acordo com a necessidade da escola. 

Atenciosamente  

Equipe Interação 


