
  
 
 
 
 

 

Se liga! 

PROGRAMAÇÃO – 4º BIMESTRE 
 

Querida família,  
  

Estamos chegando ao fim do ano.  

Confira abaixo, no calendário, nossa programação para NOVEMBRO e DEZEMBRO: 

 

 

 

 

 

Nosso ano letivo terá fim no dia 23/12. Mas teremos diferentes atividades sendo 

desenvolvidas até lá. Por isso, precisamos repassar a vocês algumas informações de como 

serão nossas últimas semanas. 

1. No dia 25/11 haverá um encontro especial (on-line) para comemorarmos o 

Thanksgiving (Dia de Ação de Graças). Os links serão enviados aos e-mails cadastrados 

e os horários foram definidos da seguinte forma: 

 

ENCONTRO ESPECIAL  
Thanksgiving Day (Dia de Ação de Graças) 

DIA FAIXA ETÁRIA HORÁRIO 

 
25/11 

 

1º Período  15h 

2º Período  16h 

Maternais  17h 

 

2. Entre os dias 07/12 e 10/12, os pais/responsáveis deverão deixar as atividades das 

crianças na escola para verificação das professoras. Estas atividades incluem as que 

forem realizadas até o dia 04/12 com as regentes e também os deveres de casa e 

atividades de Inglês (do ano). 

Para entrega, proceda da seguinte forma: 

 

NOVEMBRO 

 D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

DEZEMBRO 

 D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Legenda  

 Encontro Especial – Thanksgiving On-line  

 Feriado  

 Fotos de formatura – 2º Período 

 Último dia para realizar as atividades que serão 
enviadas para correção 

 Entrega das atividades do 4º bimestre na escola 

 Final do período de revisão 

 Formatura dos alunos do 2º período – On-line 

 Encontros de Natal – Despedida  
Período para os pais busquem as atividades 
corrigidas na escola   
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➢ As atividades deverão ser colocadas em um envelope branco (ou pardo).  

➢ O envelope deve conter nome da criança, identificação da turma e professora. 

Exemplo: João – Maternal II – A (Tia Maria) 

➢ As atividades deverão ser deixadas na recepção da escola entre 9h e 17h  

➢ As professoras recolherão, impreterivelmente, na sexta-feira, dia 11/12; por isso, 

pedimos que não entreguem após o prazo estipulado acima!  
 

3. Entre os dias 07/12 e 18/12, todas as turmas passarão por atividades de revisão de 

conteúdo. Pedimos que façam essas atividades com as crianças a fim de reforçar os 

conteúdos para o próximo ano; porém, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENTREGA. 
 

Obs.: As atividades de revisão não necessariamente acompanharão vídeos das professoras, 

pois esses conteúdos já foram trabalhados ao longo do ano.  

          As atividades de revisão programadas para os dias dos encontros on-line DEVERÃO 

SER REALIZADAS COM A PROFESSORA, NO MOMENTO DO ENCONTRO. 
 

4. No dia 17/12 acontecerá a cerimônia de formatura on-line do 2º Período. As 

informações específicas desse momento serão repassadas aos pais/responsáveis. 
 

5. Entre os dias 21/12 e 23/12, acontecerão nossos ENCONTROS DE NATAL - DESPEDIDA. 

Os links serão gerados e enviados aos e-mails cadastrados, como de costume. 
 

 

ENCONTRO DE NATAL – DESPEDIDA   

DIA FAIXA ETÁRIA HORÁRIO 

21/12 2º Período  14h 

22/12 1º Período  14h 

23/12 Maternais  17h 

 

Obs.: Percebam que para estes encontros, haverá dia e horário específico. As crianças 

poderão usar roupas vermelhas e gorrinhos, se desejarem, para comemorarmos juntos a 

NATAL. Após este encontro, as crianças estarão em período de férias escolares.  
 

6. Também entre os dias 21/12 e 23/12, os pais poderão buscar na escola as atividades 

corrigidas, o relatório de desenvolvimento da criança e o material de uso pessoal (caso 

ainda se encontre na escola). 
 

Esperamos que este ano tenha um fechamento feliz para todos e que o ano de 

2021 seja pleno de saúde, paz e alegrias!    

Para dúvidas, entrem em contato com a  

        Coordenação (por telefone) ou com a secretaria:  

        secretaria@colegioequipejf.com.br 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 

mailto:secretaria@colegioequipejf.com.br

