Existem apenas dois legados permanentes que podemos esperar dar a
nossas crianças. Um deles é raízes; o outro, asas. (Hodding Carter)

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 1
LISTA DE MATERIAL E INFORMAÇÕES – ANO 2019
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Os materiais e as sacolas com os materiais deverão estar identificados com o nome completo
do aluno. É indispensável!
2. Os materiais listados abaixo deverão ser trazidos no dia 21 de fevereiro de 2019, no horário da
reunião: tarde às 14h30min. Local: Auditório II.
3. Favor entregar as fotos dos alunos, no dia da reunião (21/02/2019), para a professora, bem como
a agenda com os dados preenchidos, para a professora colocar as etiquetas.
4. As marcas solicitadas devem-se à qualidade do produto; porém, trata-se de sugestão, e não de
obrigatoriedade.
5. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
6. Pedimos especial atenção à mochila do aluno, buscando adquirir modelos simples e leves,
contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.
7. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.
MATERIAL DE USO DIÁRIO (DEVE SER TRAZIDO NA MOCHILA)
• 01 guardanapo de pano para o lanche
• 01 muda de roupa completa (inclusive meias e calçado)
• 01 pacote de lenço umedecido
• 01 toalhinha identificada com o nome do aluno para as mãos
• 01 garrafa para água com identificação
MATERIAL PARA USO EM SALA DE AULA
• 01 pasta plástica fina com aba e elástico (para folhas tamanho A4)
• 01 brinquedo
• 01 conjunto de canetas hidrográficas ponta grossa com 12 cores (Jumbo)
• 01 caixa de lápis de cor grandes com 12 cores (Jumbo)
• 01 caixa de giz de cera longo/bastão 110g (marca sugerida: Acrilex)
• 01 caixa de têmpera guache com 12 cores (marca sugerida: Acrilex)
• 01 tesoura escolar com ponta arredondada; observando modelo para destro/canhoto (marcas
sugeridas: Tramontina, Maped)
• 02 colas líquidas branca 90g (marcas sugeridas: Pritt, Bic)
• 01 cola bastão 90g (marcas sugeridas: Pritt, Bic, Tenaz)
• 01 pacote de palitos de picolé colorido
• 02 folhas de lixa de fogão
• 01 rolo de fita larga transparente (marcas sugeridas: 3M; Adelbras)
• 01 rolo de fita crepe (marcas sugeridas: 3M; Adelbras)
• 02 fita adesiva colorida (cores livres)
• 1 m de TNT de qualquer cor
• 02 placas de EVA com glitter colorido
• 03 caixas de lenço de papel
• 02 fotografias (10x15) atual da criança
• 01 fotografia (3x4) atual da criança
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02 blocos coloridos criativo120g A4 (marca sugerida: Canson)
01 bloco colorido criativo120g A3 (marca sugerida: Canson)
10 envelopes colorido tamanho 114x162mm (sem nome)
01 pacote de folhas de ofício A4 210mm x 297mm 75g/m2 (marca sugerida: Chamex)
01 pacote de folhas de papel sulfite A4 120g (desenho)
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10 folhas de papel sulfite 120g (desenho) tamanho A3 (obs: favor não enrolar as folhas)
03 folhas de papel celofane (qualquer cor)
02 folhas de papel seda (qualquer cor)
01 folha de papel camurça (qualquer cor)
01 folha de papel laminado (qualquer cor)
04 caixas de massa de modelar com 12 cores (marca sugerida: Acrilex SOFT)
02 sacos plásticos grossos sem furo – tamanho A4
01 rolinho de pintura
01 pincel para pintura tamanho nº14
02 pacotes de lantejoulas grandes 3g
01 cola glitter 35g (marca sugerida: Acrilex)
01 adereço ou fantasia, devidamente identificados (ex.: chapéu, óculos, plumas, tiara...)
03 potes de glitter 3g (cores variadas)

KIT PINTURA
•
•
•

1m de tela de rolo para pintura algodão ou linho
01 pote 120ml de tinta para tecido (marca sugerida: Acrilex) - qualquer cor
01 avental Identificado

LIVROS PARADIDÁTICOS

Nosso
Colégio desenvolve, anualmente, o Projeto de Literatura, um trabalho
A
desenvolvido com as turmas de Educação Infantil ao Ensino Médio, objetivando a
formação de leitores, tarefa da família e da escola.
As seguintes obras serão trabalhadas ao longo do ano letivo:
• 1º semestre: indicação por ocasião da Feira do Livro do Colégio, no mês de abril.
• 2º semestre: ROSAS, ALEJANDRO. Bibi e a natureza. São Paulo: Scipione,

2017.

