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EQUILIBRIO E COORDENAÇÃO VISO-MOTORA
Bambolê (COR AZUL) marcado com o nome

01 unid.

Massa de modelar – base de amido (Pote)

03 pts.

Pincel nº 12 (tamanho médio achatado)

01 unid.

(marcado c/ o nome do aluno.)
ARTES VISUAIS
Bloco Criativo colorido (120 gr. m2)

02 unid.

Cola colorida (observar validade)

01 cx.

Cola de silicone líquida

01 tb.

Lápis de cor (6 cores)

01 cx.

Papel duplex (cores alegres)

02 fls.

Papel tipo cartão laminado (verde e vermelho)

01 fl. de cada

Pilot Hidrocor 850

6 cores

Pintura a dedo

01 cx.

Sacolas de papel pardo tamanho ofício

03 unid.

DESENVOLVER PERCEPÇÃO VISUAL / SENSORIAL
E.V.A. (emborrachado) ( 02 com gliter e 02 lisas) cores
alegres
FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

04 fls.

Cami estampado

1m

Garrafa e toalha pequena para lanche (colocar o nome)
para deixar na mochila
ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS
Bola de soprar (qualquer cor) (observar validade)

01 unid.

01 pct. c/ 50 unids

Brinquedos resistentes (sugestão: carrinhos, boneca,
jogo de panelinhas, animais, formas, números até 10,
frutas plásticas, animais, letras, balde plástico de praia
e pá).
Caderno de desenho capa dura grande (A4) 100fls.
(sem folha de seda)
Caixa de MDF (cru) 15x15x5

01 unid.

Porta-retrato MDF (cru) 10x15

01 und.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-MOTOR

01 unid.
01 unid.
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Cola branca 90 gramas (observar validade)

02 tbs.

Classificador com elástico

01 unid.

Giz de cera c/12 cores

03 cxs.

Lápis grafite triangular, sem borracha(colocar o nome do aluno)
Marcador permanente

01 unid.
01 unid.

PERCEPÇÃO TÁTIL E ARTE EM GERAL
Anilina comestível (observar validade)

01 pote

Botões grandes iguais

06 unid.

Cola tridimensional

01 tb.

Chinelos (com nome) deixar sempre na mochila

01 par

Feltro (colorido)

30 cm

Fita de cetim largura 2 cm, qualquer cor

03 m

Fita adesiva colorida

01 unid.

Pregadores de madeira

04 unid.

Tinta facial antialérgica (cor livre)

01 pote

Zíper 15 cm (não comprar zíper invisível)

02 unid.
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LIVROS
NOME DO LIVRO

AUTOR(ES)

EDITORA / EDIÇÃO

Anita Adas e Cristiana
Musa

Saraiva

Prosinha 1
Parte 1 e Parte 2

OBS.: MARCAR OS LIVROS COM O NOME DO(A)
ALUNO(A).

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.
28 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 17
1ª reunião de pais de alunos novos e HORAS.
(Durante e após a reunião NÃO
professores será no dia
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.

FARDA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Educação Física – Short azul-marinho; camisa sem manga.
Short personalizado azul turquesa para Educação Infantil. - GRUPO 3
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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