
 
 

 A Educação Infantil não utilizará material apostilado. 

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR, DIARIAMENTE, NA MOCHILA 

 Guardanapo de pano para o lanche (identificado); 

 Garrafa de água (identificada); 
  

  01 Estojo contendo: (todos os materiais identificados) 
- 02 lápis pretos nº 2;  
- 02 borrachas brancas e macias; 
- 01 tubo de cola líquida (90gr); 
- 01 cola em bastão; 
- 01 apontador com lixeira (adequado ao tamanho dos lápis); 
- 01 jogo de lápis de cor (grande); 
- 01 tesoura sem ponta (há tesoura para canhoto); 
- 01 jogo de canetinhas. 

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

 100 folhas brancas 75g/m2 A4; 

 100 folhas de desenho A3 brancas 224g/m2; 

 50 folhas A3 coloridas 80g/m2; 

 01 pacote de papel Color Set; 

 02 folhas de lixas pretas; 

 01 pote (250gr) tinta guache. Cor:________________; 

 01 conjunto de cola colorida c/ 6 unid; 

 02 unidades de cola glitter colorida; 

 01 kg de argila; 

 03 pacotes de massinha de modelar soft com 12 cores; 

 01 pacote de lantejoulas grandes 
Cor:__________________________; 

 01 pote de glitter. Cor:_____________________; 

 02 potes de anilina líquida comestível: 
Cores:__________________________; 

 01 pacote de palitos de picolé com 100und; 

 01 pacote de palitinho de churrasco; 

 01 pote de Nankin nas cores: preta e colorida; 

 01 pincel longo número 10; 

 01 pacote de pratos de papelão: Número 2; 

 01 pacote de pratos de papelão: Número 4; 

 Miudezas e sucatas: botões, rendas, fitas mimosas e 
retalho de tecidos; 

 02 revistas coloridas para recorte (observar o conteúdo); 

 01 camiseta adulto (pode ser usada) para aulas de pintura; 

 Pasta portfólio A3 (ver modelo na Secretaria do Colégio); 

 01 brinquedo (panelinhas, carrinhos, bonecas); 

 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária; 

 01 giz pastel colorido; 

 01 caixa organizadora tamanho sapato. 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

1º Semestre: 

A menina do cabelo roxo: deixa que eu conto – Autora: Léia Cassol – Editora: Cassol. 

 

2º Semestre: 

O grande livro das emoções – Autora: Mary Hoffman Ros Asquith – Editora: Paulinas. 

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. 

 

 

- PRÉ II 5 ANOS - 
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