O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, com 63 anos de história dedicada à educação,
vem apresentar suas boas-vindas a todos aqueles que confiam na missão assumida por
esta instituição de formar profissionais competentes, cidadãos responsáveis e seres
humanos fieis aos princípios éticos e cristãos.
O ano de 2021 será desafiador em todos os sentidos. A experiência adquirida no ano
que se encerra nos permite confiar na parceria fortalecida pelos últimos eventos entre
família e escola e nosso compromisso em buscar oferecer as melhores ferramentas em
ensino-aprendizagem, bem como os profissionais qualificados.

Aqui somos mais que uma escola. Somos valores para a VIDA! Somos FAMÍLIA
AUXILIADORA.

❶ Material de apoio à aprendizagem (uso individual):
1 Alfabeto móvel (plástico);
1 Avental (poder ser utilizado o mesmo do ano anterior);
1 Pincel chato nº 18 (pode ser utilizado o mesmo do ano
anterior);
1 Caderno de desenho para o Portfólio (Grande);
1 Caderno de desenho para as atividades artísticas (Grande);
1 Caderno tipo brochura (Pequeno);
1 Jogo Educativo para crianças de 5 anos (Preferência jogos
da memória e/ou quebra-cabeça);
1 Tubo de cola branca (Grande);
1 Tubo de cola isopor (Pequena);
1 Caixa grande de lápis de pintar;

1 Caixa de giz de cera;
2 Borrachas;
6 Lápis grafite;
2 Apontadores de lápis resistentes (ver lápis em
uso);
1 Tesoura resistente e sem ponta;
1 Pote da calma caseiro (Método Montessori (Ver
modelo na internet) – Usar garrafas de plástico.
2 Pastas de elástico (Transparente) para envio de
atividades

 Este material deve ficar na escola. É
importante que a criança tenha um material
de reserva para uso nas atividades de casa.

❷Material de apoio à aprendizagem (de uso coletivo):
1 Caixa de tinta guache (Lavável);
1 Folha de EVA (Lisa)
1 Folha de EVA (Glitter);
2 Livros de histórias infantis;
1 Resma de folha de oficio A4;
1 Pacote de folhas de ofício coloridas (100 unidades)
1 Caixa de sapato com material de sucata: tampinhas de
garrafas pets e palitos de picolé coloridos;
2 Folhas de cartolina dupla face (Lisa e/ou estampada);
2 Caixas de massa de modelar (Base de amido – uma por
bimestre)

❸ Material para uso pessoal e diário
1 Máscara facial de tecido (para trocar durante o horário de aula)
1 Garrafinha ou copo para água (identificar o material)
1 toalhinha de algodão (identificar o material)
1 potinho de álcool em gel para as mãos (identificar o material);
1 Agenda.
 Este material a criança deve trazer todos os dias.
 Lembre-se de higienizar com álcool 70% o material
que a criança leva consigo, como forma de
precaução.

❹Livros didáticos:
1 – SISTEMA FTD DE ENSINO
 Autor: Obra coletiva
 Editora: FTD
O material será vendido pelo site da
editora FTD, ao custo de R$ 550,00.

Visite o site: www.ftdcomvoce.com.br
Use o código FTD21PBAUX
2 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA TRON
 Contempla a disciplina Robótica Educativa
 Autores: Gildário Dias Lima,
Wyndam Baxter Cardoso, Filipe
Livro vendido ao custo de R$ 120,00, no site
Gomes Soares e Marcelo Mesquita Silva.
da editora.
 Editora: TRON.

❺ Informações Importantes
Solicitamos que os pais fiquem atentos e compareçam à escola nas seguintes datas:
19 e 20 de janeiro

As professoras estarão na Escola no espaço da Educação
Infantil, das 7h15min às 11h, para receberem as fichas de
entrevista preenchidas e o material desta lista. Nesse momento, a
docente realizará uma breve conversa com os responsáveis para
conhecer melhor a criança. Além disso, todo o material escolar,
de uso individual e pessoal, deverá estar identificado com o
nome da criança para facilitar o trabalho durante o ano letivo de
2020.

22 de janeiro
Momento de socialização para os alunos novatos. Nesse momento, as famílias participarão
da programação que acontecerá de 8h às 10h. As crianças podem vir com roupas mais leves,
trazerem garrafinha com água e lanche para ser compartilhado com os pais.
25 de janeiro
Início das Aulas para os alunos da Educação Infantil às 7h, vir uniformizado.
Caso não compareçam nas datas previstas para entrega do material e ficha
de entrevista, a professora não poderá atender no horário de aula, apenas
com agendamento prévio.
O uso do uniforme é importante fator de socialização, sendo assim, para
todas as atividades escolares o aluno deverá vir uniformizado;

Sugerimos que o nome da criança seja BORDADO nos uniformes (blusa/short), para que
possamos identificar mais facilmente as peças que o compõem em caso de troca ou perda;
Os alunos deverão usar tênis preto, caso aconteça algo que impossibilite enviar com uma
sandália fechada.
Importante lembrar que os encontros presenciais agendados dependem
de determinação das autoridades sanitárias que tratam da política
de prevenção da COVID-19.
A Coordenação Pedagógica estará à disposição dos pais para quaisquer
informações e/ou orientações que forem necessárias.

