Relação de Material - 2022

CONTRATURNO
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DO PROJETO CONTRATURNO:


Uma necessaire grande contendo o material de higiene pessoal: repelente, protetor solar, shampoo, condicionador,
lenço umedecido, desodorante (para alunos dos 3º,4º,5º anos), perfume, sabonete líquido, gel para o cabelo, escova ou
pente para os cabelos, amarrador de cabelo (para as meninas), toalha de banho (a toalha de banho ficará na escola,
pois a mesma será lavada todas as vezes que for utilizada).
SUGESTÃO DE RECIPIENTE PARA SHAMPOO, CONDICIONADOR E SABONETE LÍQUIDO.

 Uma necessaire pequena contendo escova de dente e creme dental (a mesma ficará na mochila da criança);
 Uma camiseta, tamanho G ou GG (manga curta), identificada com nome, para aulas de pintura ou argila;
 Uma almofada para descanso (com nome);
 Diariamente seu(sua) filho(a) deverá trazer na mochila: um par de meias, cueca, calcinha, um conjunto com uniforme,
um chinelo (para uso na hora do descanso) e uma sacolinha plástica (para colocarmos a roupa suja). Lembrem-se, tudo
deverá vir com o nome da criança;
 Organizaremos um espaço de brinquedo para as crianças na hora do descanso (após o almoço). Solicitamos trazer, um
ou mais brinquedos simples: (bonecos(as), louças, jogo de montar, carrinhos, heróis, trenzinho...), 1 brinquedo

pedagógico próprio para a idade – ludo – uno – detetive – xadrez – cara a cara... (com nome), um utensilio de
cozinha (colher de pau ou plástico, panela ou frigideira usada, potes plásticos, conchas, espátula... Os mesmos
ficarão no Colégio, evitando o uso e a distração no período regular. A proposta será aprender a dividir, emprestar,
socializar e cuidar, fazendo desses momentos uma grande aprendizagem.

AVISO IMPORTANTE:
 Início das aulas para os alunos do Contraturno de Infantil II ao 5º ano EF será dia 10/02/2022.

“SÓ TENHO UM DESEJO:
VÊ-LOS FELIZES NO TEMPO E
NA ETERNIDADE!”
DOM BOSCO

