
MATERIAIS INDIVIDUAIS 

01 caixa plástica 20x30cm  
01 estojo com zíper (4 divisões) 
*01 caixa de giz de cera com 15 cores 
*01 caixa de lápis de cor com 24 cores (triangular) 
*01 estojo de canetinhas hidrocor fina com 12 cores  
*04 lápis grafite n°2 
*02 borrachas brancas 
*01 apontador simples com depósito 
01 pincel (ref. 815 n°10) 
01 rolinho para pintura  
01 tesoura escolar sem ponta (com nome gravado) 
01 caneta para tecido (cor a escolher) 
01 kit lousa: quadro branco (30x40) com 2 canetas e 1 

apagador 
01 caixa de tinta (do tipo confetti) com 6 frascos 
01 caixa de pintura a dedo com 12 cores 
01 tubo de cola branca liquida (35g) 
*02 tubos de cola em bastão (40g) 
01 avental plástico para pintura  
03 potes pequenos de tinta para tecido (37ml) – (cor a 
escolher) 
15 palitos de sorvete coloridos 
04 pares de olho móvel médio 
02 revistas para recorte 
01 gibi 

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.  

________________________________________________________________________________________________________ 
DIVERSOS

25 sacos plásticos com furo (grosso) 
01 folha de papel vegetal  
01 lixa grossa n°100 
01 pacote de sulfite colorido com 100 folhas  
01 caderno meia pauta, espiral e capa grossa (40 folhas) 
10 metros de fita de cetim 6mm (cor a escolher) 
10 metros de fita de cetim de 15mm (cor a escolher) 
03 pastas de papelão com grampo (amarela, vermelha e 
verde) 
01 jogo pedagógico adequado a idade 
01 pote de massa de modelar (do tipo “Uti Gutti”) – 500g 
01 conjunto de forminhas para massa de modelar 

04 cartelas de adesivos infantis 
01 novelo de lã (cor a escolher) 
01 tela de pintura 20x30 
02 potes de prendedor de madeira 
01 dado 
05 embalagens para presente (30x44)- cor prata  
01 DVD gravável 
01 lupa pequena  
01 par de chic-choc dourado 
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS: 1 camiseta branca, 

lisa (algodão) – nos tamanhos da Mamãe, do Papai e das 
Avós.  

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 trocas de roupa do uniforme com nome, calcinha/cueca, 
meias. 
01 par de calçados (tênis) 

01 garrafinha para água  
01 toalha de pano para o lanche (deixar na lancheira) 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
LIVROS DIDÁTICOS  

Material Didático – EDEBÊ: COLEÇÃO GIROLHAR: Etapa 5 
 

 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, Tatiana Belinsky e Silvia Orthof.
 

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: 

29/01/2021 (6
a
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; 
01/02/2021 (2

a
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)

 


