________________________________________________________________________________________
01 estojo com três divisórias
01 caixa de giz com 12 cores
01 jogo de canetas hidrocor gigante com 12 cores
01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
01 pote de massinha (500g)
01 cola bastão (40g)
01 cola branca (líquida ) 110g
01 caneta de tecido (cor a escolher)

MATERIAIS INDIVIDUAIS
MATERIAL COMPLEMENTAR – KIT ARTE
01 camiseta usada de adulto (para atividade de arte)
01 pote de tinta para tecido – 37ml (cor a escolher)
02 pares de olho móvel (tamanho médio)
02 paninhos (do tipo perflex) para atividade
01 pincel para pintura (tamanho 18mm)
25 palitos de sorvete colorido

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
________________________________________________________________________________________________________
DIVERSOS
15 sacos plásticos com furo (grosso)
01 cartela de adesivo (ilumina no escuro)
02 placas de EVA com glitter (1 preta e 1 vermelha)
02 argolas de madeira (5 cm de diâmetro)
02 rolos de papel crepom (amarelo, vermelho, azul ou verde)
10 guizos de 12mm
10 metros de fita de cetim 22mm de largura (cor a escolher)
01 dado
01 almofada com nome da criança
01 bambolê
MATERIAIS RECICLADOS (limpos, higienizados e em
05 envelopes A4
bom estado): 02 caixas de sapato (tamanho infantil), 02
01 brinquedo adequado à idade (kit cozinha, cabelereiro,
animais, carrinhos, bonecas, etc)
tampinhas de alumínio (garrafa de vidro), 01 revista para
01 lanterna pequena e identificada
recorte.
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS: 1 camiseta branca,
01 chapéu ou boné para uso na escola
01 kit lousa: quadro branco (30x40) com 2 canetas e 1
lisa (algodão) – nos tamanhos da Mamãe, do Papai e das
apagador
Avós.
02 pasta de papelão com grampo (vermelha e verde)

Obs: Os papéis não devem vir amassados, enrolados ou dobrados.
Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
________________________________________________________________________________________________________
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA MOCHILA DIARIAMENTE
Materiais de uso individual, portanto, identificar cada item com o nome da criança e repor sempre que necessário.
01 troca de roupa do uniforme com nome, calcinha/cueca,
meias e uma tolha de banho.
01 par de calçados (tênis)

01 garrafinha para água
01 toalha de pano para o lanche (deixar na lancheira)
Sacola plástica para devolução de roupa suja

______________________________________________________________________________________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Material Didático – EDEBÊ: COLEÇÃO GIROLHAR: Etapa 3



Serão encaminhadas as informações sobre a aquisição do material didático da Edebê, posteriormente por e-mail. Assim
que a Edebê nos informar.

_____________________________________________________________________________________
LIVROS PARADIDÁTICOS
01 livro de história adequado à idade
Sugestões de autores ou coleção: Ruth Rocha, Mary França, Eva Fumari e Sonia Junqueira – Coleção Estrelinha I, II e III
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
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)
Mini Maternal e Maternal – de 01 à 05/02/2021 – Semana de adaptação: horário de aulas: das 13h às 15h (opcional)

