RECEPÇÃO AOS ALUNOS
Durante os primeiros dias de aula, são desenvolvidas atividades que facilitam a adaptação dos alunos ao
novo ambiente escolar. A preocupação maior da professora, nesse momento, é estabelecer um vínculo afetivo
com as crianças, de forma que a separação da mãe seja um processo tranquilo e gradualmente elaborado por
elas. São proporcionados, também, oportunidade de exploração do espaço físico. Dessa forma, estabelecem-se
os primeiros pontos de referência para que as crianças se sintam seguras e acolhidas.
OBSERVAÇÕES:
 Material didático: taxa opcional
 Início do ano letivo: 01/02/2018 - (Manhã e tarde)
 Entrega de material escolar: 30/01/2018.
 Horário de entrega do material escolar: 8h às 12h - 14h às 17h
 Salientamos que todo material do aluno deve estar devidamente personalizado.
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Avental plástico para pintura
Bolsa para transportar mudas de roupa e objetos de uso pessoal
Caixa organizadora plástica transparente com tampa (4 litros) para organizar os materiais dos
alunos. (não serve menor)
Garrafinha para água (tipo squeze)
Creme dental (pequena)
Escova (cabelo) com o nome gravado
Escova de dente com protetor e nome gravado
Nécessaire para materiais de higiene
Peça de jogo americano plástico
Revista para recorte (Pais e Filhos, Crescer, Cláudia)
Toalha para lanche – com nome
Toalha de banho média
Agenda escolar (Fornecida pelo colégio. Não será permitida outra agenda)

Obs.: Em função das crianças terem, diariamente, pouquíssimo material a transportar, não serão permitidas as
bolsas tipo maleta-carrinho, devido ao espaço que ocupam no ambiente e ao barulho que provocam. Sugerimos
que a bolsa seja de fácil manuseio por parte da criança, com um tamanho adequado para caber as mudas de
roupa diária.
IMPORTANTE:
01 – Todo material de uso pessoal deverá ser, necessariamente, marcado. O uniforme também deverá ser
devidamente marcado, inclusive o tênis.
02 – Cada criança deverá trazer uma quantidade de mudas de roupa suficiente para o uso diário (no mínimo 2
mudas), assim como um saco plástico para a roupa suja.
03 – As mamadeiras, chupetas e fraldas que vierem para o colégio devem ser marcadas.

