Lista de Material de Uso Individual – Infantil 5 – Educação Infantil – 2021
⇒ Todo material deverá ser adquirido até o início do ano o letivo, tendo em vista que alguns itens poderão ficar

em falta no decorrer do ano no comércio.
(*os materiais aqui assinalados podem ser os mesmos
usados no ano anterior. Vale ressaltar que alguns, talvez,
será necessária a reposição durante o ano letivo)

 1 pincel chato Nº12*

⇒ Colocar o nome da criança em cada item:

ou Uti Guti)
 1 tubo de cola, grande, com 90g cada (sugestão: Tenaz
ou BIC)
 1 tubo de cola 3D (sugestão: Acrilex)
 1 caixa de cola colorida
 1 metro de papel contact
 1 tubo de tinta acrílica 37ml/cada

 2 lápis de escrever*
 1 apontador simples*
 1 borracha branca e simples*
 2 colas em bastão, grandes, com 40g cada (sugestão:

BIC ou Pritt)*
 1 tesoura sem ponta e sem enfeites (sugestão:
Mundial ou Tramontina)*
 1 caixa de lápis de cor (máximo de 12 cores sugestão: Faber Castell)*
 1 caixa de giz de cera Bicolor 12 cores
(sugestão: Faber Castell)
 1 estojo de hidrocor ponta fina (máximo 12 cores -

sugestão: Faber Castell)*
 1 penal com 2 ou 3 divisórias: uma para guardar
lápis de cor , hidrocores e o giz de cera.*
 1 penal simples para guardar lápis de escrever,
borracha, tesoura e apontador*
 1 pasta brasil de plástico*
 1 caderno, grande, brochura, capa dura, com 48
folhas (200mm x 275 mm)
 1 caderno de desenho, grande, com 48 folhas (para as
atividades diversas e Ensino Religioso)*
 1 camiseta grande para as atividades de pintura
(pode ser usada)*
 1 foto da criança (3 x 4 cm)
 1 foto da mãe e/ou responsável (tamanho 10 x 15

 1 aquarela com tampa (sugestão: Faber Castell)
 2 caixas de massa de modelar (sugestão: Soft Acrilex

⇒ Para a realização das tarefas é preciso ter em casa:
 lápis de escrever
 lápis de cor
 apontador
 borracha
 tesoura
 cola
⇒ Material para ser mantido dentro da mochila:
 1 muda de roupa
 sacos e/ou sacolas plásticas

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.
LIVRO DIDÁTICO:
MATERIAL A SER ADQUIRIDO VIA ECOMMERCE NO SITE DA FTD.
* Material - SISTEMA DE ENSINO DA FTD - EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS – versão A
Agenda: será entregue a cada família no momento da reunião de pais (sem custos).

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

