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1 mochila, de material impermeável, para facilitar a higienização e o manuseio da criança, com
tamanho suficiente para objetos diários;
1 lancheira térmica, de material impermeável;
1 conjunto de roupas conforme a estação (calça, bermuda, camiseta, meia, roupas íntimas, calçado,
moletom e casaco), enviado diariamente, na mochila, para eventualidades;
1 guardanapo de tecido, identificado, para acompanhar o lanche, enviado diariamente;
1 squeeze para água (identificada);
1 pote ou refil de lenço umedecido, enviado diariamente, na mochila;
1 saco impermeável para colocar as roupas sujas, enviado diariamente;
1 avental de manga longa para pintura (tecido impermeável);
1 pasta polionda para trabalhos (A4);
1 pasta transparente com 40 sacos plásticos;
Retalhos de tecidos para limpeza de pincéis;
2 revistas para recorte;
2 livros de histórias infantis – de acordo com a faixa etária e com a lista disponível com a professora
na entrevista inicial;
1 jogo pedagógico - de acordo com a faixa etária e com a lista disponível com a professora na
entrevista inicial;
1 par de sapatilha ou meias antiderrapantes, para uso nos espaços internos;
3 máscaras de proteção limpas. A troca da máscara será realizada depois do lanche, ou sempre que
a máscara estiver úmida ou suja;
Avaliação Escolar do ano anterior (2020);
Pasta plástica de utilização junto à mochila fornecida pelo Colégio no ano anterior (2020).
1 livro de Inglês:

CHARRINGTON, Mary; COVILL, Charlotte. Mouse and Me! 2: student book.
Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780194822756
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OBSERVAÇÕES:
Todo material deverá ser identificado com o nome da criança e entregue na primeira semana de 22
a 26/02, acondicionados em uma sacola também identificada.
Informamos que, a partir do dia 23/02/2021, o uso do uniforme será obrigatório para as crianças do
Nível 4.

