MATERIAL PEDAGÓGICO
 01tesoura sem ponta para recortar papel
(Tramontina ou Mundial)inox(observar canhotos);
 01 tesoura sem ponta para massinha de modelar;
 01 conjunto de hidrocor vai e vem (sugestão:
Faber-Castell);
 01 estojo com 03 divisórias
 01 caixa de lápis de cor JUMBO 12 cores;
 01 caixa de giz de cera bicolor (sugestão: Faber-Castell);
 05 potes de massa de modelar ;
 Acessórios para brincar com a massinha
( Formas, espátulas, rolinho, etc...);
 01 pincel grosso-chato nº 14;
 60 folhas de desenho A3 (180 gr);
 50 folhas de desenho A4 (180 gr);
 25folhas de ofício COLORIDAS A4 (azul ou verde);
 01lixa de MADEIRA (marrom);
 02 lâminas de retroprojetor;
 01 caneta retroprojetor preta ponta fina;
 01 caneta de retroprojetor ponta grossa
(opções de cores preta, vermelha, azul...);
 25colheres descartáveis;
 25 garfos descartáveis;
 100 copos descartáveis;
 20 pratos descartáveis de plástico pequenos branco;
 02 potes de SORVETE vazio (Branco);
 01 bloco de colorset A3 (120 gr);
 01 bloco de colorido criativo
Cards 325mm x 235mm (120 g/m²);
 04 refis de cola quente-fina;
 02 colas glitter furta cor;
 01 durex largo – transparente;
 01 conjunto de cola colorida (06 cores);
 04 saquinhos plásticos A3 transparente;
 04 saquinhos plásticos A4 transparente;
 02 folhas de papel laminado de cores diferentes;
 01 pacote de pelotine colorido;
 05 envelopes brancos tamanhos A3;
 01 conjunto de cola colorida ( 6 cores);
 30botões sem pé (da mesma cor e tamanho);
 20 pratos de papelão fundo branco-nº03 ou 05;
 01 pacote de lantejoulas ( grandes);
 04 colas líquidas (tenax ou cascolar grande);
 02 pacotes de olhinhos médios ou grandes articulados;
 01 pacote de palito de picolé colorido;
 01 pacote de palito de picolé sem cor;
 01 pacote de bolinhas de algodão branco;
 01 bambolê (de boa qualidade);
 02 potes de tinta 250 ml (duas cores diferentes);
 02 folhas de E.V. A grande (cores diferentes);
 02 colas gel(sugestão Faber-Castell)
 01 Pacote de canudinhos de papel.
LIVROS LITERÁRIOS e JOGOS PEDAGÓGICOS
 Serão conversados na primeira reunião do ano letivo.








02 metros de T.N.T;
02 rolos de papel crepom (cores diferentes);
02 celofanes (cores diferentes);
01 organizador de plástico (8,6 litros);
01 esponja de louça.
01 bambolê

BRINQUEDO PARA FICAR NA ESCOLA
 01 kit praia (balde e pá);
MENINOS:
 01 carrinho de boa qualidade;
 01 kit dinossauros oukit animalzinho;
MENINAS:
 01 boneca bebê;
 01 kit frutinhas ou kit verdurinhas;
MATERIAL DE HIGIENE
 04 rolos de papel higiênico;
 05 pacotes toalhinhas umedecidas (de boa qualidade);
 03 caixas de lenços de papel – 100 unidades;
MATERIAL DIARIAMENTE NA MOCHILA:
 01 garrafinha plástica para água (Identificada);
 01 toalhinha com nome para o lanche;
 01 toalhinha com o nome para higiene individual;
LEMBRE-SE...
 Os materiais deverão ser entregues dentro do organizador
(identificar somente o organizador). NÃO é necessário identificar
os materiais, pois os mesmos são de uso coletivo.
 É obrigatório o uso do UNIFORME do Colégio e tênis-identificado
com o nome do aluno.

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

DIA

DATAS IMPORTANTES
HORÁRIO
ATIVIDADE

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.

11/02

12/02

#Educamos com VALORES que marcam nossa HISTÓRIA

Todos alunos.
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