_______________________________________________________________________________________________
MATERIAIS INDIVIDUAIS
01 estojo com 4 repartições
02 colas em bastão de 40g
*06 lápis grafite n°2
01 pasta polionda azul de 4 cm – (tamanho ofício)
*02 borrachas brancas
01 flauta doce (Soprano Germânica) de boa qualidade
*02 apontadores com depósito
05 cartelas de adesivos infantis
*01 tesoura escolar, sem ponta (com nome gravado)
02 caixas de massa de modelar (do tipo uti guti) com 12
*01 caixa de giz de cera curtom com 15 cores
cores (180g)
*01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores)
01 pote plástico com tampa, pequeno (para guardar as
*01 estojo de hidrocor fina com 12 cores de boa qualidade
massinhas)
01 caderno brochurão 96 folhas capa dura azul
01 garrafa pet (2L) vazia e limpa – só para alunos novos.
01 caderno brochurão 96 folhas capa dura vermelho
(Alunos que já eram do colégio em 2020 já possuem)
01 régua de 20 cm
01 camiseta branca de manga curta de algodão (tamanho da
01 caixa de pintura a dedo, de boa qualidade
criança)
01 pincel n° 10
Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. Os itens com (*) devem ser organizados dentro do
estojo com 4 repartições.
________________________________________________________________________________________________________
DIVERSOS
01 jogo pedagógico para a idade da criança (com nome)
01 gibi (do tipo Turma da Mônica)
10 palitos de sorvete coloridos
02 metros de TNT marrom
01 revista para recorte
________________________________________________________________________________________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Material Didático – EDEBÊ: Coleção NAUTAS: 1° ANO


Os livros devem ser etiquetados com o nome da criança, exceto o material da EDEBÊ que será entregue no
colégio e etiquetados posteriormente.
 Serão encaminhadas as informações sobre a aquisição do material didático da Edebê, posteriormente por e-mail. Assim que a Edebê
nos informar.
________________________________________________________________________________________________________
LIVROS PARADIDÁTICOS
02 livros de História adequados para a idade da criança
Sugestões de autores: Ruth Rocha e Tatiana Belinky.
Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e biblioteca do colégio.
________________________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÔES
- Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades
oficiais da escola;
- A agenda será doada pelo colégio;
- Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
CALENDÁRIO:
a

29/01/2021 (6 f) – Entrega dos materiais na sala de aula das 13 às 15h;
30/01/2021 (sábado) – Primeira reunião de pais, EF1 às 8h e EI às 9h, na sala de aula;
a
a
01/02/2021 (2 f)- 01/02/2021 (2 f) -- Início das aulas às 13h (de acordo com as orientações dos órgãos competentes: Secretarias
da Saúde e Educação, devido ao COVID-19)

