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MATERIAL PEDAGÓGICO
01 caderno grande MEIA PAUTA 40 folhas– identificado
2
35 folhas de desenho 180g/m A4 encadernadas na vertical
com capa transparente plástica – identificado
2
01 bloco de 30 folhas A3 140g/m encadernado com capa
transparente plástica – identificado
01 pasta plastificadora preta lisa para o portfólio 50
plásticos – identificada
01 pasta de plástico simples A4 fina para o tema –
identificada
01 pacote de letras e números (juntos) em E.V.A –
Kreateva (letras pequenas)
03 caixas de massa de modelar SOFT
01 conjunto de tinta guache 12 cores pequena
01 pincel chato nº 10
03 colas grandes liquidas TENAZ (90g)
2
100 folhas de desenho A4 180g/m
01 caneta de retroprojetor preta ponta fina e 01 preta
ponta média.
02 pacotes de colorsetcards A4
02 caixas de plasticor 6 cores
03 colas gliters (furta-cor, prata, dourado)
02 E.V.A fantasia (01 glitter e 01 bolinhas, coração, estrelas
ou listrado)
01 tela para pintura 20x30 cm
100 palitos de picolé
02 folhas de papel celofane (01 colorida e 01 transparente)
01 pacote de folha ofício colorida A4 (4 cores)
02 pacotes de folha ofício branca A4
10 pratos de papelão fundo branco tamanho 02
10 pratos de papelão fundo branco tamanho 05
03 potes de sorvete 2 litros com tampa (vazios e
higienizados)
02 potes de doce de leite de plástico com tampa (vazios e
higienizado)
30 botões sem pé (da mesma cor e tamanho)
10 botões variados
03 lâminas de retroprojetor
10 sacos plásticos transparentes sem furo A4
01 pacote de lantejoulas grandes
50 copos descartáveis
30 pratos descartáveis
20 colheres descartáveis
01 pacote com 100 pelotines tamanho 05 (cor viva)
01 bambolê
01 pacote de argila 1kg
01 pote de nanquim
02 rolinhos de pintura pequeno (01 de espuma e 01 de
textura)
01 porta crachá plástico transparente com prendedor
(horizontal)

www.ces.g12.br
























01 pacote de algodão bolinha colorido
01 pacote de olhinhos móveis tamanho médio (10mm)
01 pacote de lacinhos de tecido pequeno
01 espátula plástica dentada
02 lixas d’agua
3 livros para colorir
01 pacote de pano multiuso
01 pacote de balão São Roque Nº 9
Acessórios para massinha de modelar (formas, espátulas,
rolinho etc)
02 cartelas de figurinhas pequenas (coração, números,
letras, estrelas, smiles, joaninha....)
02 refis de cola quente fino e 1 grosso
Pacote de canudo para Milkshake (não flexível)
01 organizador plástico tamanho 13litros
01 rolo de barbante pequeno
01 kit praia (balde e pá)
01 bolinha pequena de silicone
01 esponja de louça nova

ESTES MATERIAIS SERÃO SOLICITADOS NA 1ª REUNIÃO
COM A PROFESSORA: (não adquirir antes pois será
solicitada as cores):
2 metros de T.N.T
02 folhas de E.V.A (grandes)
01 rolo de papel crepom
01 pacote de fita mimosa

BRINQUEDO PARA FICAR NA ESCOLA
(optar por 1 sugestão)
 01 carrinho pequeno / kit animalzinho/ kit ferramentas
/bonequinhos/ kit dinossauros
 Kit panelinhas/ kit cházinho/ kit frutinhas/ kit verdurinhas/
kit casinha.

MATERIAL DE HIGIENE
 04 rolos de papel higiênico
 02 refis de lenços umedecidos

FOTOS
 01 foto atual do aluno (10x15)
 01 foto com a mãe (10x15)
 01 foto com o pai (10x15)
 01 foto da família (10x15)
 02 foto 3X4 (atual)
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DIARIAMENTE NA MOCHILA (IDENTIFICADOS):
 01 Estojo com 3 divisórias
 03 lápis pretos de escrever (apontados)






 01 caixa de giz de cera com 12 cores TRIANGULAR

(01 triangular e 02 normais)
02 grips para lápis
01 tesoura sem ponta de boa qualidade
(OBSERVAR AS CRIANÇAS CANHOTAS)
02 colas grandes bastão (Acrilex, Scotch, Pritt)
01 caixa de lápis de cor 12 cores JUMBO TRIANGULAR

E GRANDE
 01 apontador Jumbo e 01 normal
 02 borrachas brancas (Faber-Castell ou Mercur)
 01 conjunto de hidrocores 12 cores fina (FaberCastell, Maped ou Compactor)
 01 garrafa plástica para água
 01 toalhinha (identificada) para lanche

LEMBRE-SE...
 Todo material de uso pessoal deverá estar identificado (com o NOME DO ALUNO) e ser entregue na
1ª reunião anual:
 É obrigatório o uso do UNIFORME do Colégio e tênis-identificado com o nome do aluno.
 No 2º SEMESTRE, havendo NECESSIDADE, será solicitada a reposição de alguns materiais.

DIA
07/02/2018

HORÁRIO
18h às 19h30
Turmas
de
Jardim B

DATAS IMPORTANTES
ATIVIDADE

PARTICIPANTES

Entrega de Material
Local: sala de aula do(a) aluno (a)

Pais e Professores

14/02/2018

Em seus
turnos

Aula somente para alunos novos

Alunos e Professores

15/02/2018

Em seus
turnos

1º dia de aula para todos os alunos

Alunos e Professores

Bloco 1 da sala do pátio
Existe a possibilidade de parcelamento de
até 4X no Cartão de Crédito.

Editoras e Pais
Venda de livros

Fevereiro 2018
05 ( segunda-feira )
06 ( terça-feira )
15 ( quinta-feira )
16 ( sexta-feira )

8h às 12h
13h às 17h

LIVROS PEDAGÓGICOS
 Livro de Inglês: Hippo and Friends-Pupil’s Book 2- Ed. CAMBRIDGE
 Projeto Ápis – Educação Infantil vol 2 – Editora Ática-Natureza e sociedade.
 Crescer com Alegria e Fé. Vol. 02- Editora FTD.
 Livro literário e jogos: Será conversado na 1ª reunião do ano
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