Lista de material

Contribuições para o sucesso do seu educando:



1 capa, lombada larga, A4, 2 furos;

o Ajude-o a ser assíduo e pontual;



1 caderno de capa preta, A4 pautado;

o Tomar sempre o pequeno-almoço;



1 caderno de capa preta, A4, quadrIculado;



1 caderno, A4, (para TPC);

o Procure que o lanche seja saudável (por ex.: pão/ fruta/ legumes, iogurte, etc);



1 caixa de lápis de cor (boa qualidade);

o Faça com que ele tenha um sono tranquilo e com a duração de
9 a 11 horas por noite;



1 caixa de lápis de cera (1º/2º
anos);

o Ajude-o na organização do seu tempo de estudo e brincadeira;



1 caixa com plasticinas (1º/2º anos);



1 borracha;



1 afia (de preferência com reservatório);



1 lápis de carvão, nº 2;



2 esferográficas – azul ou preta e vermelha;



1 tesoura (pontas redondas);



1 tubo de cola transparente;

o Explique-lhe porque é necessário cumprir regras em casa, na
escola, na catequese, na rua, etc;



1 tubo de cola stik ou esponja;

o Ouça-o, fale com ele (em voz baixa). Tente compreendê-lo;



1 régua (15 ou 20 cm);



1 compasso;

o Veja periodicamente os Manuais Escolares, os cadernos e a
Caderneta Individual. Ponha questões



1 transferidor (3º e 4º anos);



Papel A4 (fotocópias).

o Proporcione-lhe um ambiente calmo e tranquilo para estudar.
o Oriente-o para que se responsabilize e traga sempre o material
escolar necessário;
o Estimule-o, a fazer as tarefas de casa e da escola, com reforços positivos.
o Acompanhe-o na execução do TPC, se for necessário e possível para si;

o Justifique sempre as faltas na Caderneta Individual. Tem 3 dias
úteis, após a falta dada;
o Fale periodicamente com o professor do seu educando;
o Seja um bom modelo para ele. Ele poderá imitá-lo!

Reutilize o material do ano anterior sempre que possível.

BOM ANO LETIVO!

