Lista de Material de Uso Individual – Infantil 1 – Educação Infantil – 2021

⇒

Todo material deverá ser adquirido até o início do ano letivo, tendo em vista que alguns itens
poderão ficar em falta no decorrer do ano no comércio.

⇒ Colocar o nome da criança em cada item
 1 camiseta para atividades de pintura tamanho 8 (pode

ser usada)
 1 garrafa plástica de 2 litros (transparente, vazia e limpa)
 1 caixa com 12 lápis de cor jumbo triangular
 5 fotos da criança (tamanho 5 x 7 cm)
 1 foto da criança (tamanho 10 x 15 cm)
 1 foto da mãe e/ou responsável (tamanho 10 x 15 cm)
 1 foto do pai e/ou responsável (tamanho 10 x 15 cm)
 1 foto da família (tamanho 10 x 15 cm)

OBS: sugerimos que as fotos sejam atuais.

 1 brinquedo (para a faixa etária do infantil 1)
 1 bloco de papel desenho Canson – 210 x 297 mm
 1 tubos de cola com glitter
 1 tubos de cola 3D (sugestão: Acrilex)
 2 tubos de cola, grandes, com 90g (sugestão: Tenaz

ou BIC)
 3 caixas de massa de modelar (sugestão: Soft

Acrilex)
 1 caixa de giz de cera em gel (sugestão: Mega gel

color - Tris)
 1 rolo escolar (pequeno) de espuma para atividades

de pintura
⇒ Material para ser mantido dentro da mochila:
 1 muda de roupa
 sacos e/ou sacolas plásticas
 Lenço umedecido

 Aquarela (Minha 1ª aquarela - Faber Castell)
 2 revistas para recorte (sugestões: Crescer, Globo

Rural, Recreio, Superinteressante, Saúde, Casa e
Decoração)
 2 tubos de tinta P.V.A 37ml/cada

⇒ Se a criança utilizar (repor conforme o uso):
 fraldas descartáveis

 6 pares de olhos articulados (tamanho médio)
 Retalhos de tecidos

 pomada para evitar assadura
 lenços umedecidos

Agenda: será entregue a cada família no momento da reunião de pais e/ou responsáveis (sem custos).

A partir dos diferentes títulos sugeridos abaixo, solicitamos que os familiares dos alunos escolham UMA literatura
para ser acrescentada na lista de materiais para ser trabalhada na sala de aula.
Nome do livro
Autor(es)
Editora
Assopre, ponha o curativo e sarou

Henning Lohlein, Bernd Penners, Hedi Gnadinger

Brinque-Book

Pra que serve um dedo?

Paula Taitelbaum, Julie Rambaud

Piu

Tchim!

Virginie Morgand, Graziela R.S. Costa Pinho

Edições SM

O livro com buraco

Herve Tullet

Cosac Naify

Eu, supermalvado

Alessandro Sanna (Autor), Sanna Alessandro (ilustrador),
Daniel Benevides (tradutor)

MOV palavras

Lina e o balão

Komako Sakai, Lúcia Hiratsuka

Zahar

Bem lá no alto

Susanne Straβer (autor e ilustrador), Julia Bussius (tradutor)

Companhia das Letrinhas

Mas papai

Mathieu Lavoie (autor), Marianne Dubuc (ilustrador), Maria
Viana (tradutor)

Jujuba Editora

O trem

Mary França, Eliardo França

Ática

O vento

Mary França, Eliardo França

Ática

A boca do sapo

Mary França, Eliardo França

Ática

O monstro das cores

Anna Llenas

Aletria

Livro clap

Madalena Matoso

Companhia das Letrinhas

O lenço

Patricia Auerbach

Brinque-Book

Ai, machuquei

Thiago Lopes

Brinque-Book

O que tem dentro da sua fralda

Guido van Genechten e Vânia M. A. de Lange

Brinque-Book

O navio de Nico - Livro-bolha

Rachel Elliot

Todolivro

Observações:
⇒ Entrega de materiais:*
O material completo da criança deverá ser entregue no dia 05 de fevereiro de 2021 (sexta-feira):
 7h30min às 9h30min (para os alunos do turno matutino).
 13h30min às 15h30min (para os alunos do turno vespertino).
Neste dia:
●

É importante trazer a criança (no período em que estudará) neste momento, para que ela estabeleça o primeiro
contato com a professora.

●

A criança não precisará vir uniformizada para a entrega dos materiais.

●

Pedimos, ainda, que todo o material entregue neste dia venha em sacolas ou em caixas com identificação externa e
interna, em todos os materiais.

⇒ Início das atividades com as crianças:*
A criança iniciará suas atividades no dia 09 de fevereiro de 2021 (terça-feira), quando começa sua fase de adaptação.

⇒ Reunião com os pais e/ou Responsáveis:*
A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente.
* Sobre a entrega de materiais, modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de pais
e/ou responsáveis enviaremos maiores informações via Central do Aluno e Responsável no início do ano letivo.

🕔 Horário das aulas:
Infantil 1 e 2:
Matutino: 7h30min às 11h30min
Vespertino: 13h30min às 17h30min
Infantil 3, 4 e 5:
Matutino: 7h30min às 11h50min
Vespertino: 13h30min às 17h50min
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio.
Cordiais saudações,
Irmã Ana Besel.
Diretora

