
Materiais de uso diário:

• Estojo contendo: lápis de cor, massinha, canetão e giz de cera; (MATERNAL / INFANTIL I)
• Estojo com três divisórias contendo: lápis grafite, lápis de cor, tesoura, cola, canetinha, giz de cera, apontador e borracha; (INFANTIL II e III)
• Estojo com três divisórias contendo: lápis grafite, lápis de cor, tesoura, cola, canetinha, giz de cera, apontador, borracha, régua, ábaco, aquarela, pincel, agenda e pasta elástico;
(1ºano)
• Agenda;
• Garrafinha com água;
• 2 máscaras embaladas individualmente;
• Roupa-extra embalada (para troca quando se fizer necessário);
• Um brinquedo de uso individual;
• Preparar um lanche gostoso.
LEMBRETE: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR NOMEADOS.

É tempo de recomeçar!
Estamos com saudades, e por isso, com as palavras, iremos brincar.

De longe ou de pertinho, estaremos sempre juntinhos...
Com as cores do arco-íris, o desenhar e colorir irá nos unir!

Com o olhar na natureza poderemos nos divertir!
Com amor no coração estamos preparando um encontro repleto de emoção!

Não vejo a hora desse momento chegar! 
Vou fechar os olhos e com ele sonhar!

Será um momento especial, por isso prepare o seu material! 
Arrume tudo com cuidado e deixe bem organizado... 

Alguns materiais todos os dias você vai levar, outros somente quando precisar.  
Mas, não se preocupe, vamos avisar!

Nossas aulas iniciarão no dia 17 de fevereiro, quarta-feira, para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, e no dia 18 de fevereiro, quinta-feira,
para os alunos do CONTRATURNO. As turmas de Educação Infantil e 1º ano terão aulas presenciais todos os dias, porém para as famílias que desejarem manter seus filhos em
casa, atenderemos de forma remota, fazendo algumas adaptações.

Neste ano não realizaremos o encontro para a entrega de materiais, como já é hábito há alguns anos, pois este é mais um item de cuidados e distanciamento necessário.

Atenção famílias das turmas da Educação Infantil e 1º ano EFAI que estão começando a caminhada no Salesiano neste ano: as professoras entrarão em contato por telefone
para agendar uma entrevista especial. Queremos conhecer nossos novos alunos, para acolhê-los com todo o carinho que eles merecem. Aguardem contato em breve!

2021 chegou e, com ele, a esperança de que, em breve, tudo retorne ao normal. O momento ainda exige adaptações e esforços para garantir a segurança de nossa comunidade
educativa, mas sabemos que, com os cuidados de todos, logo poderemos trocar os abraços virtuais, pelos reais. Temos algumas informações a respeito do novo ano letivo para
vocês:

Olá, queridas famílias!Olá, queridas famílias!

Com amor,

Direção, Coordenação e Professoras da Educação Infantil e 1º ano


