AMADA CRIANÇA:
É com imenso prazer que o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora lhe recebe, querido (a) aluno (a).
Você fará parte da grande FAMÍLIA AUXILIADORA. Seja bem vindo (a) a um mundo de SABEDORIA,
SUCESSO e ENGRANDECIMENTO.
Tão pequeno (a), e já fazendo a escolha certa.
Estamos felizes em recebê-lo (a).
PARABÉNS!
Carinhosamente,
Professores do 1º Ano.

No primeiro dia de aula, 25/01/2016, o nosso encontro será apenas com os pais, na sala de aula de seu (sua)
filho (a), das 7 às 8 horas da manhã. Sejam pontuais!

 01 copo para tomar água ou 01 garrafinha (colocar o nome da criança)
 01 caderno de 100 folhas em espiral (para Dever de Classe)
 01 caderno grande de desenho em espiral para Arte
 02 lápis grafites
 01 borracha
 01 apontador (lapiseira)
Esses objetos, a criança deve trazê-los todos os dias.
 01 caixa de lápis colorido
É proibido o uso do “CORRETIVO” no Colégio.
 01 cola pequena
 01 toalhinha
 01 lancheira

 02 cadernos de 100 folhas em espiral:
 01 para Dever de Classe
 01 para Dever de Casa
 02 lápis grafites
 02 pastas (escarcelas na espessura fina)
com elástico  (colocar o nome da criança)
 100 palitos de picolé
 01 cola de isopor
 01 tesoura sem ponta (colocar o nome da criança)

ATENÇÃO, PAIS!

Na aquisição dos cadernos
escolham os que possuam margem e
pauta bem definidas, evitando aqueles
com desenhos.

 Materiais para as aulas de Arte que devem ser entregues no primeiro encontro com a professora
de seu (sua) filho (a), no dia 25/01/16:
 1 folha de papel laminado (dourada);
 3 folhas de cartolina dupla face (pink, vermelha e verde-limão);
 2 cartolinas máster (azul escuro e azul claro);
 100 fls de papel ofício A4 (verdes);
 1 folha de EVA (cor opcional);
 1 folhas de EVA com glíter (cor opcional).

Construindo e Aprendendo

Maria Eduarda Noronha
Maria Luiza Soares

Construir

Construindo e Aprendendo

Maria Eduarda Noronha
Maria Luiza Soares

Construir

Construindo e Aprendendo

Maria Eduarda Noronha
Maria Luiza Soares

Construir

Cidadania, Moral e Ética
(Edição renovada)

Armando Morais
Maria Soledade da Costa

Construir

Kid’s Web 1
(Second Edition)

Editora chefe: Ana Lúcia Militello

Reconstruindo a escrita

Janice Nunes

Obra coletiva

Richmond
Construir

Usaremos os livros a partir da segunda semana de aula. Eles ficam guardados na Escola, sob a
responsabilidade da professora. Por favor,
e entregue-os na primeira semana de aula.

1 - NÃO aceitaremos livros usados nem xerocopiados.
2 – A Editora Moderna realizará atendimento do Sistema MODERNA COMPARTILHA nas
dependências da Escola, como forma de facilitar a compra online dos livros didáticos.
(www.modernacompartilha.com.br)
3 - Não se esqueça de colocar o nome da criança no material escolar, inclusive nas coleções que
acompanham alguns livros didáticos.

O fardamento do 1º Ano continuará o mesmo modelo.


Prepare um lanche saudável e gostoso para seu (sua) filho (a) trazer na lancheira todos os dias.
Vamos criar esse hábito nas crianças.

Senhores pais,
Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do (a) aluno (a), o ano que irá
cursar, turma, nome do colégio e do (a) professor (a).
É um prazer imenso recebê-los na nossa Escola.
Um abraço,
Equipe do 1º Ano.

