LISTA DE MATERIAL – 2021
Alunos Rematriculados
EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMA: NÍVEL I
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 borracha
→ 2 lápis escrever jumbo (gigante)
→ 1 tesoura sem ponta e com bom corte (sem bichinho ou desenho)
→ 2 tubos de cola bastão (40g)
→ 1 estojo (penal) com duas divisórias para uso diário
→ 1 caixa de lápis de cor gigante/jumbo (12 cores) – (colocar nome em cada lápis)
→ 1 apontador específico para o tipo de lápis JUMBO
→ 1 kit de canetinhas hidrográficas com ponta grossa – 6 cores (colocar nome em cada
canetinha)
→ 1 estojo simples (penal) para canetinhas
→ 2 caixas de Massa de Modelar
→ 1 avental de plástico para o momento da pintura
→ 1 livro de história com letra de forma (caixa alta) indicado para essa faixa etária.
→ 8 fotos 3x4 da criança (a ser entregue com o material escolar)
→ 1 repelente (com o nome da criança)
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos

 Material Didático: (incluso nas parcelas)
ANGLO Sistema de Ensino – Infantil 3
 Material Didático / Língua Inglesa: (a ser adquirido pela família)
GREENMANN The Magic Forest – A
American English – CAMBRIDGE
ISBN 978-84-9036-825-1 – Pupil’s Book A (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 (Terça-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.

