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EQUILIBRIO E COORDENAÇÃO VISO-MOTORA
Cola silicone líquida
Massa de modelar (observar validade)
ARTES VISUAIS
Bloco criativo colorido 120gr/m2
Cola branca 90 gramas (observar validade)

01 pote peq.
04 potes
03 unid.
02 tubos

Fita metalizada de 1 cm

01 rolo

Folha de E.V.A. (2 cores lisas e 2 cores com gliter)

04 fls.

Lantejoulas grandes (tamanho moeda)

01 pct.

Marcador permanente (vermelho, azul ou preto) – (1 ponta
fina e 1 ponta grossa)
Palitos de picolé (de preferência coloridos)
Pincel nº 18/456 tamanho (médio achatado) – (marcado)
Papel Filipinho
Tinta guache 250 ml (cores diversas)

02 unid
01 pct.
01 unid.
01 pacote
01 pote

DESENVOLVER PERCEPÇÃO VISUAL E COGNITIVA
Durex colorido
Livros de história infantil (sugestões: grande, interativo,
clássicos infantis, c/ textura, sonoros etc.) Capa dura
Penas coloridas
FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL
Algodão (pacote pequeno)
Anilina comestível
Areia prateada
Caderno de desenho, capa dura, 100 fls. Grande Tamanho
A4 (sem folha de seda)- (com identificação do aluno)
Copo plástico, com alça, antivazamento (1º Semestre) (com
identificação do aluno)
Esponja
Lenço de papel (constar na mochila) (com identificação do
aluno)
Lixa de parede (grossa)
Pasta catálogo (50 fls) (com identificação do aluno)
Pasta maleta A3 (com identificação do aluno)
Pregadores de roupa de madeira
*Saco fantasia

01 rolo
01 unid.
01 saco peq.
01 pct.
01 unid.
01 tubo
01 unid.
01 unid.
01 unid.
01 cx.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
01 unid.
01 pct.
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*Short e camiseta (dentro de um saco transparente, para
ficar na mochila todos os dias) (com identificação do aluno)
*Toalha de lavabo ( deverá vir na lancheira todos os dias)

01 unid.
01 unid.

(com identificação do aluno)
CORPO E MOVIMENTO
Bambolê (qualquer cor – marcado com nome)
01 unid.
Bola de futebol miniatura (marcado com nome)
01 unid.
CAMI liso (qualquer cor)
02 m
ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS
Animal de plástico e lavável
01 unid.
Brinquedos educativos RESISTENTES (sugestões:
01 unid.
formas, quebra-cabeça de encaixe, 3 a 9 peças, encaixe
(adequado à
figura-fundo, crec-crec (frutas, verduras, etc.)
faixa etária)
Brinquedos
RESISTENTES
(sugestão:
carrinhos,
bonecas(os), brinquedos de frutas, legumes, golzinho,
boliches etc).
Cola colorida (observar validade)
Fita rigor ou de cetim (média ou larga)

01 unid.
(adequado à
faixa etária)
02 tubos
01 peça

DESENVOLVIMENTO FISICO MOTOR
Bola de soprar, COLORIDAS (observar validade)
01 pct. c/ 50 unid.
Caneta Hidrocor 850 – 12 cores (identificado)
Lápis de cera (grande c/12 lápis)
Tinta fácil antialérgica – cores diversas (observar
validade)
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Classificador com elástico (identificado)

01 unid.
04 cx.
01 pote peq.

01 unid.

Feltro colorido de 30 cm
01 unid.
Revista usada grande e apropriada p/a faixa etária.
01 unid.
Exemplo: saúde, mundo animal, alimentos etc.
Ziper de 25 cm (não invisível)
01 unid
❖ TAIS ITENS DEVERÃO CONSTAR NA MOCHILA TAMBÉM DESDE O 1º
DIA DE AULA.

OBS: Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do
ano, CASO NECESSÁRIO.
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AGENDA ESCOLAR (1 unidade)
Adquirida na escola: OPCIONAL
Agenda escolar, tamanho sugerido: 140mm x 200mm, capa dura.
Observação: A especificação do tamanho se dá para facilitar a
escrita dos alunos.

OBSERVAÇÕES
Entrega de material pessoal
28 DE JANEIRO DE 2020, DAS
13 ÀS 16 HORAS.
PARADIDÁTICOS
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA / EDIÇÃO

Adquirir o título anexo para a Roda Literária.
1ª reunião de pais de alunos
novos e professores será no dia

28 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 17
HORAS.
(Durante e após a reunião NÃO
receberemos material).

➢ Todo o material a ser utilizado nas datas festivas será
solicitado no decorrer do ano.
➢ Observar prazo de validade dos materiais para não estarem
danificados.
➢ A adaptação do G/2 é feita para que a criança conheça e se apaixone
pelo colégio. Pedimos a colaboração dos pais neste momento.

FARDA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Educação Física – Short azul-marinho; camisa sem manga
Short personalizado azul turquesa para Educação Infantil. - GRUPO 2
Camisa com escudo do Colégio (azul ou branca).
Tênis preto, branco ou azul marinho, cinza, (se possível, com vélcro);
Meia branca modelo colegial.
O uso da farda será exigido do 1º ao último dia letivo.

Aprovado por: _____________________Em ______/ ______/ 2019.
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