LISTA DE MATERIAIS DIDÁTICOS – 2021
Turma INFANTIL III – Educação Infantil – Alunos Veteranos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES





Dia 08/02 início do ano letivo;
Colocar o nome da criança nos materiais escolares, uniforme escolar e calçados;
Para segurança das crianças, em todos os brinquedos, deve constar o selo do INMETRO;
Os alunos deverão vir uniformizados desde o primeiro dia de aula com uniforme padrão do colégio;

ENTREGA DOS MATERIAIS



Local: sala de aula de seu filho(a);
Data: 05/02 – Das 13h15 às 17h.

HORÁRIOS
 Horário para período integral: 07h às 19h;
 Horário de aula período vespertino: 13h15 às 17h30;
 Horário para período vespertino estendido: 13h15 às 19h;
Obs.: No período vespertino o portão abre às 12h45 e fecha às 13h15.
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MATERIAL ESCOLAR
Tesoura sem ponta (Tramontina ou mundial)
Caixa multiuso de plástico e com tampa 12L (25x37x18cm)
Camiseta usada, tamanho P (adulto) – (para proteger a roupa momento de pintura)
Camiseta nova do tamanho do aluno – (para comemoração do aniversário)
Tubo de cola branca 90g.
Tubo de cola bastão 40g.
Tela 20x30
Potes tinta acrílica
Cola Glitter Acrilex 23g
Cola instantânea ( tek Bond, Super Bond.....)
Caixa de guaches – Tempera Caras&Cores com 6 – 15 ml cada
Pincel chato nº20 (Sugestão: Tigre 815 Brasil)
Rolo de espuma para pintura 4 cm com suporte poliéster
Caixa de EcoGiz de cera (12 cores)
Caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)
Massa de modelar (acrilex soft)
Massa de modelar (soft baby colors 6 unidade)
Argila escolar branca
Pacote de papel criativo colorido nas duas faces em tamanho A4, 32 folhas, 80 g/m² (8
cores)
Folhas de cartolinas coloridas A4
Folhas de cartolinas brancas A4
Folhas de cartolinas brancas A3 (canson)
Espirais pretos 14mm
Capas para encadernação A4 cristal

Capas para encadernação A4 preta
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Papel duplex
Papel seda
Pacote de palito de picolé
Resma folha A4 branca
Massinha de E.V.A para artesanato
E.V.A 01 liso 01 decorado
Fita crepe marrom (sugestão scotch)
Metros fita mimosa 0,7 mm
Pacote de Balão ( sugestão São Roque)
Brinquedo pedagógico para a faixa etária (de montar, de encaixe, quebra-cabeça, jogo
da memória com números, letras ou animais)
Livro de literatura infantil capa dura (de acordo com a faixa etária 03 a 04 anos)
Brinquedo (carrinho, boneca, kit de cozinha, médico, animais, dinossauro)
Fantoche ou dedoche (sugestão: personagens de histórias, animais)

03
02
01
01
01

HIGIENE PESSOAL
Pacotes de lenço umedecido
Pacotes de lenço de papel
Toalha de rosto (deixar na mochila para uso pessoal)
Copo plástico ( sem tampa)
Rolinho de saco plástico transparente (deixar na mochila para uso pessoal)

No decorrer do ano letivo, a professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em
desuso para o desenvolvimento de situações de aprendizagem específicas de sua turma.

Obs.: Caso você já tenha trazido algum destes itens para a escola em 2020 e seu (sua) filho (a)

não tenha feito o uso ou recebido de volta na sacola do dia das crianças ou em forma de
atividade (Portifólio), não será necessário trazer novamente.
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