LISTA DE MATERIAL – 2021
ALUNOS NOVOS
EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMA: MATERNAL II
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 pasta catálogo com 10 plás cos (cor azul)
→ 1 caixa de giz de cera (12 cores)
→ 1 caixa de lápis de cor gigante/jumbo (12 cores) – (colocar nome em cada lápis)
→ 1 apontador específico para lápis Jumbo
→ 1 tubo de cola branca (110g)
→ 1 tubo de cola gli er - qualquer cor
→ 1 pote de guache (250ml) – qualquer cor
→ 1 pincel n º 12 - tipo chato
→ 1 rolo de espuma (5 cm) para pintura
→ 1 camiseta nº 8 ou 10 para usar no momento da pintura
→ 2 caixas de Massa de Modelar
→ 1 folha de papel crepom - qualquer cor
→ 2 folhas de E.V.A. - qualquer cor
→ 3 fotos do aluno (a) - tamanho 3 x 4
→ 3 caixas de lenço de papel
→ 1 livro de história com letra de caixa alta, indicado para essa faixa etária - histórias
ilustradas com figuras grandes.
→ 1 jogo pedagógico, aprovado pelo INMETRO e indicado para a faixa etária da criança.
Sugestões: quebra-cabeça de 16 ou 24 peças, blocos de montar tamanho médio ou
pequeno (tipo Lego), dominó de imagens ou jogo da memória.
→ 1 brinquedo, aprovado pelo INMETRO
Sugestões: carrinhos pequenos, animais de borracha, bonecos, bonecas ou eletrodomésticos
de brinquedo.
→ 1 unidade de creme dental infan l
→ 1 repelente (com o nome da criança para uso individual)
→ 1 garrafa pet de 500ml vazia
Materiais para o 2º semestre:
Obs: estes materiais serão solicitados pela professora ao final do 1º Semestre:
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 estojo de cane nhas hidrográﬁcas com ponta grossa com 6 cores
→ 1 penal simples para armazenar as cane nhas
→ 1 tesoura sem ponta e com bom corte (sem bichinho ou desenho)
→ 1 revista para recorte
 Material Didático: (incluso nas parcelas)
ANGLO Sistema de Ensino – Infantil 2
 Material Didático / Língua Inglesa: (a ser adquirido pela família)

GREENMANN The Magic Forest – STARTER

American English – CAMBRIDGE
ISBN 978-84-9036-814-5 – Pupil’s Book Starter (with Stickers and Pop-outs)

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.
Os materiais (exceto os materiais de uso pessoal) poderão ser entregues de 20/01/21 a 29/01/21,
para professora da turma ou na secretaria da Educação Infantil.

- Início do Plantão para alunos rematriculados na Educação Infantil e Período Integral:
05/01/2021

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

