LISTA DE MATERIAL – 2019
MATERNAL II

QUANTIDADE
1 rolo pequeno

3
1
1
1
1
1
1 estojo
2 tubos
1 caixa
2 tubos
2 refis
1 rolo
1 caixa
1
2 placas
1 placa
2 placas
1 rolo
1 rolo
1 rolo
1 pacote
1 pacote
1 pacote
1 caixa
1
1 rolo
1 pacote
2 potes
1 pacote
1 folha
2 folhas
1 folha
1 rolo
1 bloco

1 bloco
200 folhas
1 pacote
1
1
1
20
1
2 potes (250ml)

MATERIAL PEDAGÓGICO
Barbante colorido (qualquer cor)
Botões – qualquer cor e tamanho
Brinquedo Pedagógico pequeno (madeira)
Brocha ref. 460
Caderno de desenho grande 100 fls
Caixa organizadora em polionda azul 285x175x120mm
Camiseta de adulto usada - para pintura
Caneta hidrocolor ponta grossa
Cola branca - 100gr
Cola colorida de cores diferentes
Cola com glitter em cores diferentes
Cola quente (grossa e fina)
Durex colorido – qualquer cor
Ecogiz de cera bicolor
Estojo para lápis de cor e canetinha (duplo)
EVA 1 laranja e 1 verde
EVA plush rosa
EVA com glitter amarela
Fita de cetim qualquer cor e largura rolo com 10 mts
Fita crepe
Fita metaloide (2cm largura) qualquer cor
Forminha de doce
Lantejoula de flor, folha ou estrela
Lantejoula grande – qualquer cor
Lápis de cor jumbo triangular-12 cores
Lápis grafite triangular grosso
Lastex – rolo com 10 metros
Letras em EVA - pequena
Massa de modelar (grande)
Palito de sorvete
Papel cartão
Cartolina laminada
Papel color set
Papel crepom
Papel kraft A4

Papel Lumi Paper
Papel Sulfite A4
Pena colorida
Pincel pequeno
Revista (usada)
Rolinho de pintor
Sacos plásticos tamanho ofício grosso
Tesoura sem ponta com nome
Tinta guache de cores diferentes

O material é de uso
pessoal e deverá ser
identificado, inclusive no
uniforme.

I
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R
mais protegidos se
encapados com “contact”
M
transparente.
A
Ç
Õ
E Entregar o material ao(à)
S Professor(a) dia 21/01 na
Reunião de Pais e Mestres

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E
S

Materiais entregues após
essa data deverão ser
enviados na mochila e
registrados na agenda
escolar.
Para evitar extravios, não é
permitida a entrega de
material feita por
papelarias à portaria ou
secretaria da Escola.

MATERIAL DE HIGIENE
1
1
1 caixa
1 caixa
1
1
1
1
1

Escova ou pente de cabelo ()
Escova e pasta de dente ()
Lenço descartável
Lenço umedecido
Toalhinha para lanche ()
Squeeze ()
Lençol e fronha ()
Manta ou cobertor ()
Travesseiro ()

() Manter na mochila em nécessaire
com nome

() Manter na mochila
() Alunos do integral
Para troca semanal

Livro Pedagógico:

Ciranda da Leitura:

 Construindo na Educação Infantil – Edição Renovada B
Editora Quinteto – autora Elinéia Almeida
Serão definidos no início do 1º e 2º semestres

Calendário 2019
21 de janeiro: Reunião de Pais x Mestres e entrega de material escolar
Ensino Fundamental
7h30
Educação Infantil
10h
Informamos que no dia da reunião de Pais x Mestres não haverá aula.
22 de janeiro: Início das aulas (Educação Infantil)
23 de janeiro: Início das aulas (Ensino Fundamental)
25 de janeiro: Feriado
Os senhores poderão adquirir os materiais no local de sua preferência, seguem abaixo sugestões:


Paperello Papelaria, Livros , Brinquedos Pedagógicos
Av do Guacá, 785 Mandaqui fone 2959-2702 fax 2979-8194
paperello@uol.com.br
www.paperello.com.br



LIVRO FACIL Livros, Papelaria e Materiais Escolares
Loja virtual: https://www.livrofacil.net
Loja física: Rua Joaquim Manuel de Macedo, 62 Barra Funda fone 2391-2096

1. Observe na agenda a rotina diária de seu filho, assim como os comunicados que devem ser
lidos e vistados.
2 A entrada e a saída das crianças são feitas na Portaria do Colégio. Evite entrar na sala de
aula para não quebrar a rotina.
3. A adaptação é sempre um período delicado. Necessitamos a cooperação e confiança dos
familiares. É muito importante seguir as orientações do Colégio.
4 O material individual deve ser marcado com o nome completo.
5. A partir do MII, a criança de período Integral, não toma mais banho no Colégio.
6. O Colégio conta com Nutricionista para oferecer refeições balanceadas e nutritivas. O
cardápio poderá sofrer alterações quando, por orientação médica ou no caso do alimento não
estar disponível no mercado.
7. Medicamentos serão ministrados conforme receita médica, que deve ser colocada no
envelope plástico no início da agenda. Os procedimentos estão informados no manual do aluno.
8. Os professores estão à disposição para atendimento individualizado, em horário previamente
marcado. Procure sempre utilizar a agenda antes do contato telefônico ou presencial.
9. O ano letivo da Educação Infantil segue conforme calendário divulgado na agenda e
determinado pela Secretaria da Educação, com 200 dias letivos. Durante as férias de Julho,
Dezembro e Janeiro o Colégio presta o serviço de Curso de Férias e Recreação para os alunos
que necessitarem.
10. São disponibilizados diferentes Canais de Atendimento, que estão informados no manual do
aluno. São rápidos, cômodos e podem ser utilizados na hora em que desejar.

Tenha certeza que seu filho terá o nosso melhor!

LISTA DE MATERIAL 2019
PARA USO NA RECREAÇÃO
Alunos do período Intermediário e Integral

MATERIAL PEDAGÓGICO – Educação Infantil

QUANTIDADE

1
2 tubos
2 refis
1caixa
1 jogo
2 potes
200 folhas
20

Camiseta para pintura (usada)
Cola líquida 90g
Cola quente (grossa e fina)
Giz de cera grosso – 12 cores
Sugestão: blocos para montar, jogos de borracha
ou plástico desmontáveis;
Lápis de cor usado
Massa para modelar
Papel sulfite branca ou colorida
Sacos plástico tamanho ofício

Entregar o material
ao(à) recreacionistra
na primeira
semana de aula
Materiais entregues
após essa data
deverão ser enviados
na mochila e
registrados na
agenda escolar.

Calendário 2019

21 de janeiro: Reunião de Pais x Mestres e entrega de material escolar
Ensino Fundamental
7h30
Educação Infantil
10h
Informamos que no dia da reunião de Pais x Mestres não haverá aula.
22 de janeiro: Início das aulas (Educação Infantil)
23 de janeiro: Início das aulas (Ensino Fundamental)
25 de janeiro: Feriado

Os senhores poderão adquirir os materiais no local de sua preferência, seguem abaixo sugestões:


Paperello Papelaria, Livros , Brinquedos Pedagógicos
Av do Guacá, 785 Mandaqui fone 2959-2702 fax 2979-8194
paperello@uol.com.br
www.paperello.com.br



LIVRO FACIL Livros, Papelaria e Materiais Escolares
Loja virtual: https://www.livrofacil.net
Loja física: Rua Joaquim Manuel de Macedo, 62 Barra Funda fone 2391-2096

