Semi/Full Time Educação Infantil e Year 1
ATIVIDADES E PROJETOS
 1 Bolsa de tecido, com logo do Colégio para o envio de roupas de cama – SOMENTE PARA A ED. INFANTIL.
 1 Lençol de berço com elástico, travesseiro e cobertor (de acordo com o clima) para descanso. Naninha/
chupeta, se tiver – SOMENTE PARA A ED. INFANTIL.
 1 Caixa de lápis de cor 12 cores.
 1 Caixa de canetas hidrográficas 12 cores.
 1 Tesoura sem ponta.
 1 Cola Bastão 40g.
 1 Pacote com 20 unidades de pipe cleaner (hastes de chenille) 30 cm cores variadas.
 2 Blocos de papel tipo Canson A4 – desenho 180 g.
 3 Revistas diversas para recorte – cuidar para que não contenha conteúdo inapropriado para faixa etária e
panfletos de mercados e farmácias.
 1 Camiseta grande – usada que cubra braços e joelhos para ser usada nas atividades de pintura.
 1 Fantasia – usada e em bom estado.
 1 Livro de literatura de acordo com a faixa etária em português ou inglês.
 Materiais recicláveis diversos para serem enviados ao longo do ano: tampinhas, rolinho de papel higiênico e
toalha, garrafa pet tamanhos variados, potinhos de iogurte etc.
Importante:
 Todo o material é de aquisição obrigatória.
 A roupa de cama deverá ser enviada à escola no 1º dia de aula.
 Os demais materiais deverão ser enviados na mochila dia 31/01.
 TODAS AS PEÇAS DO UNIFORME DEVEM TER O NOME E SOBRENOME DO ALUNO (caneta tecido ou bordado)
 Obs: Os materiais não serão recebidos no dia da reunião de pais.
 Reunião Semi/Full Time: 28/01/22 – sexta-feira às 18h00.
 Todas as reuniões acontecerão na unidade da Rua Antônio de Barros, 2319.
 Início das aulas: segunda-feira - 31/01/2022

Guia de Fornecedores 2022
As indicações para compra de uniforme, materiais CSA e materiais 2022 estão disponíveis no link:
https://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-tatuape/secretaria-tatuape/
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