etária (meninos e meninas)

MATERIAL INDIVIDUAL










01 estojo (identificado)
02 lápis preto (identificado)
01 borracha (identificado)
01 Tesoura inox (identificado)
01 pasta plastificadora para o portfólio 50 plásticos ou mais
01 pasta de plástico para o tema A4
01 pincel grosso-chato nº 14 (identificado)
01 cabide plástico (adulto)
01 apontador duplo Jumbo

MATERIAL DE USO COLETIVO






Forminhas para massinha de modelar (meninas e meninos)
01 caneta de retroprojetor preta ponta fina e 01 de ponta média
01 pacote de pelotine
01 fita durex larga.

MATERIAL DE HIGIENE



04 rolos de papel higiênico
02 refis de lenços umedecidos

BRINQUEDO PARA FICAR NA ESCOLA

 01 saco de balão nº 9 cor única
 Meninas: 02 kit panelinhas/kit chazinho/kit frutinha/
 01 conjunto de tinta guache com 12 unidades
kit verdurinha /kit casinha (optar por 1 sugestão)
 01 pote de tinta guache (azul, vermelho, amarelo, verde, ocre,
 Meninos: 2 kit carrinhos pequenos/kit animais/kit
marrom, preto ou branco)
ferramentas/bonequinhos(optar por 1 sugestão)
 02 grips para lápis
 01 bola de silicone (tamanho de tênis)
 01 conjunto de hidrocor GROSSA 12 cores
 01 kit praia de baldinho e pá
 01 caixa de lápis de cor JUMBO 12 cores
 01 caixa de giz de cera CURTO 15 cores
JOGOS PEDAGÓGICOS E LIVRO DE LITERATURA, SERÃO COMBINADOS
 01 caixa de cola COLORIDA 6 cores
NA 1ª REUNIÃO COM A PROFESSORA EM SALA.
 02 colas BASTÃO
 03 colas LÍQUIDAS 90gr
LIVROS PEDAGÓGICOS
 03 caixas de massa de modelar – SOFT
 02 folhas de lixas pretas
 Livro de Inglês: ENJOY IT KIDS! Vol.1- Ed. Standfor ( Ed. FTD)
 01 organizador plástico médio ou pequeno
 ISBN: 9788596004664
 20 folhas de desenho A3

 100 folhas de desenho A4
 100 folhas Tamanho A4
 Crescer com Alegria e Fé. Vol. 01- ( Educação Infantil)
 01 pacote de colorset cards A4
 Editora FTD.
 01 pacote de colorset cards A3
 ISBN: 9788532298195
 01 pacote de A4 colorido

 01 metro papel contact transparente
 Projeto ÁPIS – Educação Infantil vol 1 – Ed. Ática-Integrado.
 01 cola instantânea para artesanato
 ISBN: 9788508184378
 03 refis de cola quente fino
 50 colheres descartáveis
LEMBRE-SE...
 50 garfinhos descartáveis
 Todo material de uso INDIVIDUAL deverá estar identificado (com o
 50 copos descartáveis
NOME DO ALUNO) e deverá ser entregue na primeira reunião.
 01 pacote de palitos de picolé cor natural
 É obrigatório o uso do UNIFORME do Colégio e tênis-identificado
 1 pacote de palitos de picolé colorido
com o nome do aluno.
 30 botões sem pé
 No 2º SEMESTRE, havendo NECESSIDADE, será solicitada a
 5 saquinhos celofane Tamanho A3
reposição de alguns materiais.
 5 saquinhos celofane Tamanho A4
 10 pratos plásticos PEQUENOS
DATAS IMPORTANTES
 10 pratos de papelão n°5
DIA
HORÁRIO
ATIVIDADE
PARTICIPANTES
 10 sacos transparentes A4
 04 sacos transparentes A3
07 e 08
Feira de
 01 porta crachá transparente com prendedor
8h às 12h
Pais ou
Fevereiro
Livros
 05 trilhos
13h às 17h
responsáveis.
2019
( Editoras)
 01 pacote de prendedores de madeira
 03 lâminas de retroprojetor A4
Alunos da manhã:
 01 pacote de olhos articulados (médios)
08h-10h.
Acolhida dos
 01 pacote de alfabeto de E.V.A( pequeno)
08/02
Alunos novos.
Alunos
da
tarde:
alunos
novos
 01 pacote de números de E.V.A (pequeno)
 01 folha de E.V.A – GRANDE (ocre OU marrom)
14h-16h
 01 folha de E.V.A – GRANDE (preto OU branco)
07h30
Reunião de
Pais ou
 01 folhas de E.V.A – GRANDE azul OU vermelho
Turmas da Manhã
pais das
responsáveis.
OU amarelo OU verde)
11/02
 02 folhas de E.V.A fantasia GRANDE
17h
Reunião de
Pais ou
 01 folha de papel crepom
Turmas
da
Tarde
pais
das
responsáveis.
 01 pacote grande de lantejoulas
 01 peça de fita mimosa
Cada aluno no seu
Início das
12/02
Todos os alunos
 01 cola glitter
horário.
aulas.
 01 DVD de filme infantil de acordo com a faixa

#Educamos com VALORES que marcam nossa HISTÓRIA
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