LISTA DE MATERIAIS PARA 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL

- PRÉ I 4 ANOS  A Educação Infantil não utilizará material apostilado.
MATERIAL QUE DEVERÁ VIR, DIARIAMENTE, NA MOCHILA



01 guardanapo de pano para o lanche – identificado;
01 garrafinha com água – identificada;
01 muda de roupa completa (para eventual troca) – identificada.



MATERIAIS ESCOLARES
IMPORTANTE: Os materiais solicitados devem ser entregues no dia da entrevista devidamente identificados.











01 tesoura de pontas arredondadas;
01 pincel chato nº 8 e nº 16;
03 caixas de massa de modelar (12 cores);
01 embalagem de canetinha hidrocor grossa (12
cores);
01 embalagem de giz de cera grosso e grande (12
cores);
01 embalagem de lápis de cor jumbo (12 cores);
02 unidades de nanquim (01 preto e 01 colorido);
01 camiseta usada, tamanho adulto para ser utilizada
nos momentos de pintura;
01 unidade de glitter em pó;
02 potes grandes de tinta guache 250ml.
Cor __________________;

 02 caixas de cola colorida com 6 unidades;
 01 pacote de lantejoulas grandes nº 18;
 01 embalagem de bandejas de papelão redondas nos
tamanhos: nº 0, 2 e 4;
 02 potes de anilina comestível – cores variadas;
 01 pasta portfólio A3 (ver modelo na Secretaria do
Colégio);
 01 tubo de cola líquida de 1kg;
 Sementes de diversos tamanhos, rolhas, cds usados,
tampinhas, revistas e encartes;
 40 botões grandes coloridos;
 01 cola em bastão.

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
1º Semestre:
Em asas de algodão – Autora: Marilda Castanha – Editora: Edições SM.
2º Semestre:
E agora, papagaio? – Autor: Gilles Eduar – Editora: Jujuba Editora.
MATERIAL DIDÁTICO
 Kit Escola da Inteligência – Disponível para venda na Livraria Cultural – Rua Muck, 331 – Centro/Canoas.

Fone: 3051-5356.
*Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar clausula 5ª, parágrafo 6º.

DATAS IMPORTANTES:





18/02/2019: Reunião de Pais e agendamento das entrevistas, às 19h.
19 a 22/02/2019: Período de Entrevistas.
25 a 27/02/2019: Período de adaptação das 13h15min às 15h30min.
01/03/2019: Início das aulas para todos os alunos, das 13h15min às 17h35min.

