MATERIAL PEDAGÓGICO
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30 folhas A3 140g/m
01 saco plástico tamanho A3
01 pasta de plástico simples A4 fina para o tema –
identificada
01 caderno SEM ESPIRAL (brochura) 96 folhas –
identificado
03 caixas de massa de modelar SOFT
01 fita madeira
01 pincel chato nº 08
03 colas grandes liquidas TENAZ (90g)
2
100 folhas de desenho A4 180g/m
01 caneta de retroprojetor preta ponta grossa
01 caneta de retroprojetor colorida ponta grossa
02 pacotes de colorset cards A4
02 caixas de plasticor 6 cores
02 E.V.A fantasia (01 glitter e 01 bolinhas, coração, estrelas
ou listrado)
01 tela para pintura 20x30 cm
100 palitos de picolé colorido
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 lâminas de retroprojetor
10 sacos plásticos transparentes sem furo A4
01 pacote de lantejoulas grandes
50 copos descartáveis
30 pratos descartáveis
20 garfos descartáveis
01 pacote com 100 pelotines tamanho 05 (cor viva)
01 bambolê
01 pacote de algodão bolinha colorido
01 pacote de olhinhos móveis tamanho médio (10mm)
02 lixas d’agua
3 livros para colorir
01 pacote de pano multiuso
02 refis de cola quente fino
01 pacote de prendedor de roupa comum (madeira)
05 envelopes pardo - tamanho A4

MATERIAL DE HIGIENE


02 pacotes de lenço umedecido

DIARIAMENTE NA MOCHILA (IDENTIFICADOS):
 01 estojo com 3 divisórias
 01 lápis preto (apontado)
 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
01 estojo de giz de cera com 12 cores retrátil
01 apontador Jumbo e 01 normal
01 borracha branca (Faber-Castell ou Mercur)
01 conjunto de hidrocores 12 cores fina (Faber-Castell,
Maped ou Compactor)
01 grip para lápis
01 cola líquida Tenaz de 35ml
01 garrafa plástica para água
01 toalhinha (identificada) para lanche
01 rolo de fita crepe

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

ALGUNS MATERIAIS SERÃO SOLICITADOS NA
1ª REUNIÃO COM A PROFESSORA.

DIA

PARTICIPANTES

07 e 08
Fevereiro
2019

8h às 12h
13h às 17h

Feira de
Livros
( Editoras)

Pais ou
responsáveis.

08/02

Alunos da manhã:
08h-10h.
Alunos da tarde:
14h-16h

Acolhida dos
alunos novos

Alunos novos.

07h30
turmas da Manhã

Reunião de
pais das

Pais ou
responsáveis.

17h
turmas da Tarde
Cada aluno no seu
horário.

Reunião de
pais das
Início das
aulas.

Pais ou
responsáveis.

LIVROS PEDAGÓGICOS
 Livro de Inglês: ENJOY IT KIDS! Vol.2- Ed. Standfor ( Ed. FTD)
 ISBN 9788596004688
 Crescer com Alegria e Fé. Vol. 2- ( Educação Infantil)
 Editora FTD.
 ISBN 9788532298218
 Projeto ÁPIS – Educação Infantil Vol 2 – Ed. Ática-Integrado.
 ISBN 9788508184392

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.

HORÁRIO
DATAS IMPORTANTES
HORÁRIO
ATIVIDADE

11/02

12/02

#Educamos com VALORES que marcam nossa HISTÓRIA

Todos alunos.

Jardim B - E I

