Carazinho, 14 de dezembro de 2021.

Prezados Pai, Mãe e/ou Responsável da Educação Infantil:

2022

O RUI acolhe
com a expectativa de que, no dia a dia escolar, sejam vividas
experiências que potencializem as relações e signifiquem o conhecimento. Também, acolhe o desafio
do Novo Ensino Médio que vem ao encontro do grande objetivo da instituição, que é permitir aos
estudantes serem protagonistas no desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências.
Com esses propósitos, o RUI reafirma o ‘ser humano como sua maior riqueza’ e dá continuidade
a sua trajetória de excelência em educação.

Há 100 anos conectando histórias e significando conhecimentos.

INFORMAÇÕES GERAIS
PERÍODO DE FÉRIAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Dos dias 24 a 31 de dezembro, o Colégio estará em férias coletivas.
Em 03 de janeiro de 2022, segunda-feira, retornaremos às atividades, atendendo das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30.
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022
O início do ano letivo será em 14 de fevereiro de 2022, segunda-feira.
Manhã - 7h35 às 11h50
Tarde - 13h30 às 17h50
Aguardamos, com expectativa, o controle da pandemia para que possamos continuar em 2022 com as
aulas presenciais.

ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
REUNIÕES INICIAIS
As reuniões com Pais, Mães ou Responsáveis, para apresentação dos Professores e informações gerais
sobre o ano letivo de 2022, acontecerão de forma presencial *, no dia 11 de fevereiro, sexta-feira, nos seguintes
horários:
- 18h30 - Pré-Kinder, Kinder e Maternal;
- 20h - Jardim I e Jardim II.
* Havendo necessidade de mudança no formato da reunião, a depender do controle de distanciamento,
comunicaremos.

MATERIAL ESCOLAR
A lista de material da Educação Infantil, publicada por turma (Pré-kinder, Kinder, ...), está disponível no
site do Colégio (ruibarbosa.g12.br), em ‘Listas de Materiais’.
Os materiais têm marcas sugeridas em função da sua durabilidade, qualidade, fácil manuseio e não
toxicidade.
Os materiais deverão ser entregues no Colégio, no período de 08 a 10 de fevereiro, terça a quinta-feira,
anteriormente à reunião com Pais.
Todos os materiais devem vir identificados com o nome da criança.
Será solicitado novo material sempre que necessário para repor o que se extinguiu com o uso diário.
UNIFORME
O uniforme é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula e em todas as atividades internas e externas
do Colégio.
São fornecedores do Uniforme do RUI:
- Sabiá Uniformes: Rua Paulo Coutinho, 133 – Fone: 3329-1108
- Tamimi Magazine: Avenida Flores da Cunha, 1153 – Fone: 3331-6060
Nos uniformes da Educação Infantil, sugere-se que seja bordado o nome da criança, pois, com o tempo
de uso, a tinta da caneta apaga.
MATERIAIS DE HIGIENE
Sobre os materiais de higiene individual, haverá esclarecimento na reunião.
MOCHILA
Na mochila, deverão estar os itens de uso diário, conforme listados abaixo.
 Pré-Kinder e Kinder (mochila, preferencialmente, de rodinhas):
- uma muda de roupa (uniforme), identificada e guardada em embalagem plástica, para o caso de
necessidade de troca;
- uma toalha de corpo, identificada e guardada em embalagem plástica;
- um guardanapo de tecido para o lanche, identificado;
- uma garrafa para água.
 Maternal, Jardim I e Jardim II:
- um guardanapo de tecido para lanche, identificado;
- uma muda de roupa completa (uniforme), identificada e guardada em embalagem plástica;
- uma toalha pequena de rosto, identificada e guardada em embalagem plástica;
- duas máscaras, identificadas e guardadas em embalagem plástica;
- uma garrafa para água.

Um afetuoso abraço,
Coordenação Pedagógica e Direção

