LISTA DE MATERIAL – 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMA: NÍVEL II
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 3 pastas polionda com elástico (espessura 2 cm, azul e vermelha)
→ 1 pasta catálogo com 10 plásticos (cor azul)
→ 3 lápis de escrever gigante jumbo
→ 1 caixa de lápis de cor gigante jumbo (colocar nome em cada lápis)
→ 1 apontador específico para o tipo de lápis JUMBO
→ 2 borrachas
→ 1 tesoura sem ponta e com bom corte (sem bichinhos ou desenhos)
→ 1 estojo de canetinhas hidrográficas com ponta grossa – 12 cores
→ 1 estojo (penal) com duas divisórias para uso diário
→ 1 estojo simples (penal) para canetinhas
→ 1 régua (15 cm)
→ 2 tubos de cola bastão (40 g)
→ 1 tubo de cola branca (líquida - 90 g)
→ 1 tubo de cola colorida (qualquer cor)
→ 1 pincel nº 20 (tipo chato)
→ 1 pote de guache (250 ml) – (cor:__________________)
→ 1 avental plástico para o momento da pintura
→ 1 caixa de Massa de Modelar
→ 1 pacote de folhas coloridas - creative paper / paper cil
→ 1 pacote de _________________________________
→ 1 folha de papel cartão – (cor________________)
→ 1 folha de E.V.A. – (cor____________________)
→ 1 folha de papel crepom (qualquer cor)
→ 1 livro de história com letra de forma (caixa alta), indicado para essa faixa etária.
→1 jogo pedagógico, aprovado pelo INMETRO e indicado para a faixa etária da criança.
Sugestões:, tangran, quebra-cabeça de 30 peças, blocos lógicos, jogos: formas
geométricas, dominó, memória, números e quantidades ou formação de palavras, alfabeto
ilustrado, etc.
→1 brinquedo, aprovado pelo INMETRO. - Sugestões: carrinhos, animais de borracha,
bonecas, bonecos, telefones, eletrodomésticos de brinquedo ou loucinhas.
→ 2 caixas de lenço de papel
→ 8 fotos 3x4 da criança (a ser entregue com o material escolar)
→ 1 repelente (como o nome da criança)
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos

Observações:
- A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente, durante todo ano
letivo.
- A mochila/lancheira deverá conter todos os dias a escova dental, creme dental, uma toalha
pequena, uma garrafinha plástica (tipo squeeze) e um guardanapo de tecido para forrar a mesa
no momento do lanche (todos identificados com o nome da criança).
- Solicitamos que diariamente seja enviada além da lancheira, duas mudas de roupas para
eventuais trocas no período em que o aluno fica na escola.

 MAIS INFORMAÇÕES NO VERSO!

- Os materiais (exceto os materiais de uso pessoal) poderão ser entregues de 05 a 08 de
fevereiro, para professora da turma ou na secretaria da Educação Infantil.
- Início do Plantão para alunos rematriculados na Educação Infantil e Período Integral:
15/01/2019 (Terça-feira).
- Início do Plantão para ALUNOS NOVOS da Educação Infantil e Período Integral:
22/01/2019 (Segunda – feira).

- Início do ano letivo: 11/02/2019 (Segunda-feira).
- REUNIÃO DE PAIS – “ALUNOS NOVOS” DE TODA EDUCAÇÃO INFANTIL
31/01/2019(Quinta-feira) - Horário: 18h30min - Local: Anfiteatro do Colégio
Cônsul
- 1ª REUNIÃO DE PAIS – TURMAS: NÍVEL I E NÍVEL II
06/02/2019(Quarta-feira) - Horário: 18h30min - Local: Anfiteatro do Colégio
Cônsul

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Material Didático: ANGLO Sistema de Ensino – Infantil 4
Material Didático / Língua Inglesa: GREENMANN The Magic Forest- B
Obs: a partir do ano de 2019, a Educação Infantil adotará o material didático da
CAMBRIDGE para as aulas de Inglês.
Maiores informações sobre a aquisição deste material em breve.

