LISTA DE MATERIAL – 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMA: BERÇÁRIO
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 pasta catálogo com 10 plás cos (cor azul)
→ 1 folha de EVA – (cor:____________________)
→ 2 blocos de folhas A3
→ 1 tubo de cola branca (90g)
→ 1 pacote de folhas coloridas - creative paper / paper cill
→ 1 camiseta número 6 ou 8 para o momento da pintura
→ 1 caixa de giz de cera – grosso – MEU PRIMEIRO GIZ (6 cores)
→ 1 folha de lixa ﬁna
→ 1 rolinho de espuma para pintura
→ 01___________________________________________________
→ 1 foto da família - tamanho 10x15
→ 1 foto ATUAL(individual) do aluno(a) - tamanho 10x15
→ 2 fotos do aluno(a) - tamanho 3X4
→ 1 Brinquedo, aprovado pelo INMETRO e apropriado para a faixa etária da criança.
Sugestões: animais de borracha, carrinhos, bonecas, blocos de montar grande ou
médio (tipo Lego).
→ 1 livro de história (com texturas e sons, apropriado para essa faixa etária).
→*1 rolo de toalha Semi Descartável Brancapara higiene
MATERIAIS DE USO PESSOAL
→ 1 toalha de tecido para lanche (deve vir todos os dias na lancheira)
→ 1 copo de transição ou garrafa plástica para água (ficará no Colégio, retornando no
final de cada mês)
→ * Pacote de fralda descartável
→ * Pomada para prevenir assaduras
→ * Lenço umedecido
→ *3 caixas de lenço de papel
→ 2 jogos de roupa de cama (identificados com o nome da criança)
→ 1 travesseiro (iden ﬁcados com o nome da criança)
→ 2 toalhas de banho (iden ﬁcados com o nome da criança)
→ 1 bolsa para transportar os materiais (roupa de cama e toalha de banho),
 Os materiais usados em sala durante a semana (roupa de cama e toalha) irão para
casa toda sexta-feira e deverão retornar na segunda-feira seguinte.
→ *1 repelente (com o nome da criança para uso individual)
(*) De acordo com a necessidade voltaremos a pedir esses materiais durante o ano
letivo.
MAIS INFORMAÇÕES NO VERSO!

Observações:
- A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente, durante
todo ano letivo.
- Na lancheira deverá conter todos os dias, uma toalha pequena para forrar a mesa no
momento do lanche, a mesma deve estar identificada com o nome da criança.
- Solicitamos que diariamente seja enviado, além da lancheira, uma bolsa com duas
mudas de roupas para eventuais trocas no período em que o aluno (a) fica na escola.
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos.
- Os materiais (exceto os de uso pessoal) poderão ser entregues de 20/01 a 05/02,
para professora da turma ou na secretaria da Educação Infantil.
- Início do Plantão para alunos rematriculados na Educação Infantil e Período Integral:
14/01/2020 (terça-feira).
- Início do Plantão para ALUNOS NOVOS da Educação Infantil e Período Integral:
20/01/2020 (Segunda-feira).

Início do ano letivo: 01/02/2021 (Segunda-feira)
Reunião de Pais: a data do primeiro encontro pedagógico do ano será informada
posteriormente, através dos canis de comunicação do Colégio.

