
Engrenagem da neve do inverno 
 

Dear Room 2 Famílias: 

 

 Agora que o inverno chegou, tente ajudar seu filho a seguir as diretrizes a seguir 

durante esta temporada que ajudarão muito a fazer com que se vestir para o recreio, brincar lá 

fora e fazer as malas com demissão muito mais bem-sucedido para todos! 

 

Infelizmente, devido ao espaço limitado, os alunos não 

PODE DEIXAR CALÇAS DE NEVE, BOTAS, ETC. NA ESCOLA. 
 

Os alunos só precisam levar suas BOTAS e SNOWPANTS de inverno 

quando houver neve caindo ou previsto durante o dia ou para  

brincar no recreio, quando há muita neve no chão. 
 

1. Use um casaco de inverno junto com um chapéu de inverno quente, luvas / luvas, 

cachecol /    aquecedor (se você tiver um) para a escola todos os dias. Tentamos sair 

todos os dias a menos que esteja muito frio (geralmente abaixo de 20 graus ou com gelo 

ou umidade). As luvas são muito mais fáceis do que as luvas para os alunos vestirem 

independentemente. ETIQUE as iniciais ou nome do seu filho na etiqueta ou em algum 

lugar desses itens. 

 

2. Seu filho pode levar / usar calças de neve e botas de inverno. Envie-os em uma bolsa de 

plástico (para que, se eles se molharem no recesso, as calças de neve possam ser 

colocadas de volta na bolsa e não vazarem na mochila e LABEL a bolsa, as calças de 

neve e as botas com as iniciais ou o nome do seu filho. coloque o saco plástico dentro de 

outro saco de viagem para o seu filho levar para a escola.Os sacos de plástico com alças 

são ótimos para transportar as calças e botas de neve, e esses tipos de sacos facilitam a 

identificação de qual deles pertence a ele / ela. 

 

3. Se o seu filho usa BOTAS na escola, envie um par de tênis na MOCHILA (e não na bolsa 

de plástico para equipamento de neve, caso fique no ônibus) para trocar durante o dia 

escolar. Os alunos NÃO devem USAR SUAS BOTAS TODO O DIA, porque ficam  

muito quentes e também rastreiam água e sal nas áreas da sala de aula e da escola. 

 
 

   Na maioria dos dias em que há neve lá fora no parquinho, os alunos terão a opção de 

vestir suas roupas de neve (se quiserem) durante o recesso (dependendo da condição da neve e 

de que não seja gelada ou perigosa) . No entanto, entenda que ter uma sala de aula inteira cheia 

de alunos vestidos com roupas de neve leva muito tempo e energia! Portanto, talvez não 

consigamos nos vestir com roupas de neve em alguns dias se o tempo estiver acabando. Por 

favor, tente praticar com seu filho para que ele possa fazer a maior parte do vestir e despir o 

equipamento sem precisar de muita ajuda! Ficarei feliz em ajudar a zíper e amarrar cadarços, 

se os alunos precisarem de ajuda; no entanto, será realmente útil se os alunos tentarem fazê-lo 

independentemente ou pedir a um amigo que os ajude. É muito útil lembrar os alunos de 

colocarem seus tênis de forma independente e depois pedirem para amarrar os cadarços. 

  



 

 A regra da escola é que os alunos DEVEM usar calças, botas, luvas e um chapéu de 

neve se quiserem brincar na neve. Se eles não tiverem as calças de neve, mas as botas, NÃO 

poderão brincar na neve e precisarão ficar e brincar no asfalto. As botas são uma ótima idéia em 

dias muito frios para aumentar o calor e também para manter os pés secos, se houver neve 

derretendo na área de asfalto. 

 

          Lembre-se de vestir o chapéu e o cachecol e zíper o casaco antes de vestir as luvas ou 

luvas. Além disso, estou ensinando os alunos a colocar as luvas e o cachecol no chapéu e 

colocar na manga do casaco para facilitar o acesso e reduzir o tempo para tirá-los das mochilas. 

Costumamos guardar as botas e os sacos de calças de neve no corredor nas bandejas, 

para que não molhem o tapete, e também serão mais fáceis de encontrar e vestir. 

 

    Eu realmente agradeço antecipadamente por sua ajuda para sair para o recreio 

em tempo hábil e para me vestir e arrumar todas as roupas quentes de despedida neste inverno! 

Este ano, todas as aulas do jardim de infância têm suas aulas especiais (arte, P.E., música ou 

biblioteca / mídia) durante o último bloco do dia (2: 30-3: 25). Portanto, terei apenas 5 minutos 

para garantir que todos os alunos estejam empacotados com casacos e chapéus e todos os seus 

pertences para ir para casa! VERIFIQUE SE TODOS OS ITENS SÃO ROTULADOS COM O 

NOME OU INICIAIS DO SEU FILHO. 

 

 Eu realmente tento me certificar de que nada seja deixado para trás na demissão, mas 

pode ser muito difícil se os alunos não se lembrarem de como seus itens se parecem ... então, 

por favor, LABEL o máximo possível para ajudar! Sei que pode ser um inconveniente para o 

seu filho levar o equipamento extra de inverno para a escola, mas os alunos adoram brincar na 

neve durante o recreio com os amigos da escola! Realmente aprecio sua cooperação com essas 

diretrizes da escola durante o inverno. 

 

Atenciosamente, 

Lori Casavant 

 
 


