MATERIAL PEDAGÓGICO
JOGOS PEDAGÓGICOS
 50 folhas de desenho A3 (120gr)
 Pinos mágicos, Monta tudo, Legos, Formas
 50 folhas de papel desenho A4 (120gr)
geométricas, Correntes de elo, Blocos lógicos, Lig-lig,
 01 pacote color set cards A3
Quebra-cabeça grande, Jogos de encaixe e outros.
 01 pacote de folha de ofício A4
 01 folha de E.V.A. fantasia grande
OBS.: Evitar o jogo Pequeno Engenheiro, devido ao
 03 folhas de E.V.A. grande (01 de cada cor)
tamanho das peças. De preferência jogos em
 01 pasta plástica A3 (5 cm)
madeira ou plástico de peças grandes.
 05 sacos transparentes sem furo (A4)
 02 caixas de massa de modelar ( ACRILEX 12
LIVROS DE HISTÓRIA
cores)
 A lista estará disponível na primeira reunião de
 01 cola líquida 90gr TENAZ
Pais/Professores.
 01 cola silicione frio
 01 lixa madeira
MATERIAL DE HIGIENE
 01 pacote de palitos de PICOLÉ COLORIDOS
 01 sabonete líquido
com pontas arredondadas
 01 álcool gel 75%
 04 bastões de silicone para cola quente fino
 02 lenços umedecidos
 01 DVD com histórias ou músicas infantis
 02 caixas de lenços para nariz
 01 caneta retroprojetor FINA
 01 pacote de perfex
 01 caneta retroprojetor MÉDIA
 01 lâmina para RETROPROJETOR
MATERIAL DIARIAMENTE NA MOCHILA:
 10 pratos de papelão nº 04 (cor CRU) 10 botões médios
pé
 sem
01 toalhinha
para higiene (vem na 2ª feira e retorna na 6ª
 01 fita adesiva LARGA TRANSPARENTE
feira)
 01 pacote de olhinhos nº 18
 01 copo com biquinho (vem na 2ª feira e retorna na 6ª
 01 rolinho de fita CETIM 3cm
feira)
 01 pote tinta de tecido (cor será determinada na
 Crianças do turno Integral devem trazer dois copos
primeira reunião de pais)
 02 mudas de roupa, meias e 01 par de calçados
 01 pote de tinta guache (cor será determinada
na primeira reunião de pais)
LEMBRE-SE...
 01 cx giz de cera jumbo
 Todo material de uso pessoal deverá estar identificado
 05 trilhos plásticos para prender folhas
(com o NOME DO ALUNO) e deverá ser entregue na primeira
 01 pincel chato nº 14
reunião. É obrigatório o uso do UNIFORME do Colégio e tênis.
 01 cj hidrocor grossa
 OBS.: No 2º semestre, havendo necessidade, será
 01 almofada (tam.: 20x30 ou 30x30)
solicitada a reposição de alguns materiais.
BRINQUEDO PARA FICAR NA ESCOLA
 Bonecas, ursos, panelinhas, kit frutas e verduras,
kit médico, carrinhos, ferramentas, animaizinhos, etc.
OBS.: Ter o cuidado para NÃO enviar brinquedo que
contém peças pequenas.
FOTOS
 02 fotos da criança 3x4 atual
 01 foto da família ( Tamanho 10 X 15 )
 01 foto somente com a mãe ( Tamanho 10 X 15 )
 01 foto somente com o pai ( Tamanho 10 X 15 )
 01 foto da mãe durante a gestação
( Tamanho 10 X 15 )
 01 foto da criança bebê ( Tamanho 10 X 15 )
 01 foto atual da criança ( Tamanho 10 X 15 )

OBS: No 2º SEMESTRE, havendo NECESSIDADE, será
solicitada a reposição de alguns materiais.

DIA

08/02

12/02

#Educamos com VALORES que marcam nossa HISTÓRIA

DATAS IMPORTANTES
HORÁRIO
ATIVIDADE
07h30
Turmas da
Manhã
17h30
Turmas da Tarde.
Cada aluno no
seu horário.

PARTICIPANT
ES

Reunião de Pais

Pais ou
responsáveis.

Reunião de Pais

Pais ou
responsáveis.

Início das aulas.

Todos alunos.
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