
           

Rúa Colexio do Pilar, 27- 27780 FOZ  (Lugo) 
Telf.: 982 140 196. FAX: 982 140 351 

E- mail: colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es , Web: http://www.colexiodopilarfoz.es 
 

 
 

FAMILIAS 5º EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

Estimadas familias: 

 

Este curso imos manter algún dos cambios levados a cabo o curso pasado na distribución e dinámica 

das aulas, debido á situación epidemiolóxica na que nos atopamos, polo que continuamos pedindo e 

agradecendo a colaboración de todos vós. 

 

1. Imos establecer nun principio, como días de chándal, os martes e xoves. O resto dos días virán 
en uniforme. 
Marcar  ben todo co nome en permanente e o calzado debe ser de velcro, posto que non saben 

atar cordóns. 

 

2. O  mandilón este curso tampoco vai quedar nas aulas, polo tanto: só o traerán os días de uniforme 
e levarano de volta para a casa ese mesmo  día. 

 

3. Este curso retomaremos: 
 

- A celebración dos cumpres:  cada curso na súa aula. Coma en anos anteriores, celebrarémolos o 
último venres de cada mes. No mes de setembro, celebraremos tamén os cumpres d@s nen@s 
nados en xullo e agosto. 

 

- Tentempé da tarde: alternaremos: minibocadillos, bebibles (lácteos, zume), froita e galletas, ao 
longo da semana. (Comezaremos a partir de outubro) 

 

- Actividades extraescolares: posiblemente retomaremos algunas actividades que serán  en 
horario escolar. Iremos informando 

 

 

4. Deberán traer para a aula (marcado co nome): 
 

- Un estoxo (estuche) para o material: con dúas cremalleras 

 

- Os cadernos de actividades para o 1º trimestre: 
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 Caderno de   Grafomotricidade nº3 

 Matemáticas Paso a paso nº 4 

 A aventura dos números 2 

- Unha carpeta DIN A4 con gomas, para poder ir gardando os traballos do trimestre. 

- Unha caixa de ceras de cores “ finas”  de 18 unidades1 (xa metidas no estoxo) 

- Unha caixa de rotuladores finos lavables2 de 12 unidades1 (xa   metidos no estoxo). 

- Un lapis do nº 2 (metido no estoxo). 

(1) O das unidades é orientativo 

(2) Lavables para que se pintan na roupa saia a mancha  ao lavala 

5. Deberán traer cada día nunha mochila sen rodas (todo marcado co nome d@ alumn@) con: 
 

- Un botellín de auga con pechado fácil. 

- Unha gorra. 

- Unha mascarilla posta para as entradas e saídas do colexio e outra de reposto gardada nun 

portamascarillas. 

 

Aqueles que o necesiten traerán unha muda o primeiro día e quedará na aula para cando faga falla usala 

 

 

Moitas grazas de antemán pola vosa colaboración e Feliz curso!! 
 

 

 

Equipo de Educación Infantil 

 


