INICIAL
 01 caixa de giz de cera;
 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores;
 01 copo ou caneca plástica 250 ml (este material permanecerá na mochila e a família deverá comprometer-se em mantê-lo
organizado e higienizado junto com o aluno);
 01 pincel grosso nº 18 (chato) ou 01 pincel brochinha nº 2;
 02 caixas de massa de modelar grande (12 cores);
 02 potes de tinta guache de 250 gramas (cores opcionais);
 01 kit de pintura a dedo 30 ml com 6 cores;
 01 pacote de folhas coloridas Creative Paper (20 folhas);
 02 tubos de cola branca escolar 110 gramas;
 02 blocos de papel A3 gramatura 180 c/ 20 folhas cada;
 02 revistas usadas (preferencialmente com muitas ilustrações);
 50 cm de tecido cru e 2 tintas de tecido - cores variadas (confeccionaremos uma almofada individual dentro de um projeto para o
CCi/2019);
 01 camiseta grande, usada, em bom estado (será utilizada para as aulas de pintura);
 01 lixa para madeira 225X275mm (será utilizada para trabalhos que envolvam diferentes texturas).
Opcional:
 01 brinquedo usado e em bom estado- sugestões: Dinossauros, carros de tamanhos médios, brinquedos de madeiras ou animais:
da fazenda, selva ou dinossauros.
 Materiais para as crianças explorarem, neste caso são utensílios de cozinha que podem ser usados, em bom estado: 01 bule ou
chaleira, 01 colher de pau (tamanho opcional), 01 escorredor de macarrão (tamanho opcional) e 01 concha tamanho opcional).
Priorize a segurança e qualidade, verificando o selo do Inmetro ou da Abrinq, que atestam a qualidade e a faixa etária adequada.
Etiquetar com o nome do aluno, todos os itens acima.
A mochila do aluno deverá conter: lenços umedecidos, 01 lençol e 01 muda de roupa extra, de acordo com a estação.

LIVRO DE LITERATURA ___________________________________________________________

 1 título de literatura infantil
 Sugestão de editoras: Global Editora, Escala Educacional, FTD, Ática, Editora Atual, Formato, Caramelo, Ciranda Cultural e Editora
Record.
Serão aceitos somente livros novos e recomendado para a faixa etária dos alunos.
Nota: Esta lista de material (incluindo o livro de literatura infantil) é muito utilizada e explorada durante o desenvolvimento das
atividades, por este motivo, não a devolveremos ao final do ano letivo.

FOTOS ___________________________________________________________________________
PARA O USO DURANTE O ANO LETIVO (Utilizaremos para recorte e colagem)
 Foto da criança com a família 10cmx15cm;
 Foto individual da criança 10cmx15cm.
 02 fotos da criança 3cmx4cm.

AGENDE-SE! ______________________________________________________________________





04 de fevereiro, no horário normal de aula em que o aluno está matriculado - Entrevistas, entrega dos materiais.
05 de fevereiro, às 18h - Reunião de Pais.
08 de fevereiro - das 13h15 às 15h30 – Adaptação: aluno e um familiar em sala de aula.
11 de fevereiro - Início do ano letivo.

LANCHE NAS PRIMEIRAS SEMANAS DE AULA
O lanche coletivo iniciará a partir do dia 25 de fevereiro e até este período os alunos deverão trazer o lanche individual. Como a
alimentação saudável faz parte da proposta do Criativo, sugerimos aos pais que enviem: bolos, biscoitos, sanduíches, assados,
frutas, sucos, iogurtes e achocolatados. Não são permitidos: salgadinhos industrializados, refrigerantes, balas e chicletes.
Sugestão: para que o suco, iogurte e achocolatados venham bem “geladinhos” - colocar horas antes no freezer ou embrulhá-los
em papel alumínio. Se preferir, utilizar uma lancheira térmica com placa de gelo (que pode ser adquirida em uma farmácia).
Devido ao número de alunos, não podemos disponibilizar a geladeira.

