Creche IV
Entrega de material de 27 a 31/01, das 8h às 17h.

□
□
□

Diariamente a criança deverá trazer 01 mochila com nome visível no lado externo:
01 uniforme sobressalente
01 agasalho (uniforme da escola)
01 agenda escolar (fornecida pela escola)
Diariamente a criança deverá trazer 01 lancheira com nome visível no lado externo:

□
□
□
□

01 toalha de tecido (nome bordado)
01 garrafa de suco
01 copo para água com o nome gravado;
Pote com lance
Para permanecer na escola:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

01 creme dental, 01 escova de dentes ( com protetor de cerdas)
01 caixa de Big giz de cera triangular (12 cores)
02 estojos de canetas hidrográficas grossas (12 cores)
03 blocos de papel criativo A4 (cores sortidas)
01 pincel médio com ½ polegada
01 caixa de Tempera Guache com 6 cores (30 ml)
01 caixa de cola colorida com 6 cores
02 potes de massinha (Sugestão SOFT)
01 tesoura especial para massinha
01 tela para pintura 20x30

02 brinquedos de acordo com a faixa etária (sugestão: jogos de encaixe, animais de borracha, carrinhos, boneca,
mini fazendinha, bloco de construção; quebra-cabeça; jogos de associação. Peças grandes de madeira ou plástico –
RESISTENTE.

□
□
□
□

01 jogo de blocos kógicos
01 tesoura sem ponta
01 pasta catálogo com 100 plásticos
01 estojo de cola colorida com glitter

Nossos parceiros pedagógicos:

OBSERVAÇÕES



Todo o material individual deverá ser etiquetado com o nome da criança



Repor os materiais individuais sempre que necessário



Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda/email, de acordo com o trabalho
desenvolvido em sala de aula ou com a necessidade do aluno



Evitar brinquedos pequenos, ou peças separadas, pois não são aconselháveis para a idade

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Início das aulas: dia 04/02/2020



Período de adaptação: os alunos novos e aqueles que precisarem terão de 04 a 08/02 horário diferenciado
(manhã: 07h10 às 10h) (tarde: 13h às 15h)



Livros: os livros do Sistema SAS (Sistema Ari de Sá) são adquiridos na Escola, no valor já está incluído 01 livro
paradidático


UNIFORME

 Bermuda, calça ou short-saia vinho
 Uniforme branco ou vinho
 Tênis com meia
 Casaco da escola
 Venda de uniforme: Loja Versátil (em frente à escola). O uso do casaco da escola é obrigatório (independente do
modelo). Identificar todas as peças com caneta de tecido ou bordado.
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