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Lista de materiais 2019
Infantil V – Educação Infantil
Material de uso Pessoal
01
01
01
01
02
01
01
01

Materiais de uso comum
01
01
02
01
01
01
04
03

Fita adesiva
Tubo de cola bastão grande
Bastões de cola silicone fina
Lixa preta fina (não enrolar)
Caixa de Band-aid
Pacote com 50 balões brancos
Folhas de EVA (amarelo, vermelho, azul, rosa)
Metros de TNT (branco)

01

Novelos de lã

01
01
01

Caixa de tinta guache com 6 cores
Massa de modelar 500 gr.
Estojo grande com divisória
Caixa de lápis de cera
Lápis pretos
Jogo de caneta hidrocor ponta grossa
Borracha branca
Tesoura sem ponta e sem enfeite com nome
gravado
Caixa de lápis de cor com 12 cores (nome em
cada lápis)
Jogo educativo do alfabeto
Pasta brasil de plástico para tarefas
CD com capinha de plástico quadrado com nome

01
01
02

01
02
02

Pincel nº12
Livro de literatura infantil (nível 5 anos)
Jogo educativo com números

02
01
01

01

Escova de cabelo no estojo

04

01
01
01
01
01

Toalha com nome
Almofada personalizada com nome bordado
Caderno de 90 folhas brochurão
Caderno de meia pauta
Pote de 1kg de areia colorida

01

Barbante colorido
Pote de glitter
Cartelas de adesivos (imojis ou de coração, ou
de estrelas)
Pacotes de folhas de papel sulfite branca A4
Pacote de sulfite colorida
Rolo de Fita adesiva crepe de papel – Scoth
3M (Observar a validade da fita)
Folhas de papel cartão – colorido nos dois
lados (02 marrons e 02 pretos)
Tubo de cola branca (90g)

01

Material Didático:
Maleta – Coleção Gira Mundo – Série Ioiô (crianças de 5 anos). Cor azul. Editora IBPEX – Grupo
Educacional UNINTER.
LIVRO DE INGLÊS: JELLY BEANS 3 (Livro do aluno + MultiRom) Autoras: Laurie Stahl e Rebecca Williams.
Ano: 2011. Editora Richmond.

Livros Paradidáticos
Livro 1 – O Sanduiche da Maricota. Avelino Guedes. Editora Moderna
Livro 2 – De Letra em Letra. Bartolomeu Campos de Queirós. Editora Moderna.

Ø COMUNICADO IMPORTANTE:
ü Inicio das aulas: 11 de fevereiro de 2019.
ü Horário de aula: 13h20min às 17h30min.
ü Uniforme: masculino e feminino
§ O uso diário e completo do uniforme é indispensável ao aluno desde o primeiro dia de
aula, para sua identificação e segurança.
§ Fazem parte do uniforme:
⇒ Camisa branca com logomarca do Colégio;
⇒ Calça comprida ou bermuda bordô (padronizada);
⇒ Sapato fechado ou tênis de qualquer cor;
⇒ Moletom bordo com logomarca do Colégio;
⇒ Jaqueta padronizada do Colégio;
⇒ Educação Física: bermuda ou abrigo bordô, camiseta branca com a logomarca
do Colégio e tênis.
Importante: Em virtude ao grande número de agasalhos perdidos, pedimos aos pais que bordem ou
escrevam com caneta para tecido, o nome completo e a turma do aluno na frente do uniforme, principalmente
nos agasalhos.
ü Venda de livros pelas editoras no Colégio: 13 de dezembro de 2018.

Ø OBSERVAÇÕES:
ü Trazer uma garrafinha de água para uso diário.
ü A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno.
ü Identificar todo material com nome completo e turma.
ü As compras efetivadas por sites são de inteira responsabilidade dos pais.

Todo material deverá ser adquirido até o inicio do ano letivo, tendo em vista,
que alguns itens poderão ficar em falta na pronta entrega ou levar alguns dias
para estar disponível no comércio. Vale ainda salientar, que a entrega de
materiais deverá ser realizada no dia 08 de fevereiro das 13h:30min às 17h, e
para a professora regente.

A primeira reunião de pais será no dia 21 de fevereiro de 2019
às 19h no Salão Nobre do Colégio.

Equipe Diretiva.

