01 caixa de giz – meu primeiro giz
01 almofada
01 pote de massinha (500g)
01 esponja de cozinha
01 tubo de cola líquida branca (110g)
01 cola bastão (pequena)
01 pote de tinta guache 500ml (cor a escolher)
01 rolinho de espuma para pintura
01 pincel chato n°16
01 brocha n°835

MATERIAIS INDIVIDUAIS
01 tela de pintura 20x30
01 foto da criança (3x4)
01 bacia plástica (tamanho média de 2 a 5 litros)
01 rolha
01 borrifador pequeno
02 pastas com 10 plásticos
01 caneta retroprojetor ponta grossa (1.0)
01 par de meias de adulto (pode ser usada)
01 camiseta dois números maior para aulas de arte (pode
ser usada)

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
________________________________________________________________________________________________________
DIVERSOS
01 placa de EVA com desenho
01 novelo de lã
15 sacos plásticos com furo (grosso)
1,5 de chita
30 folhas de papel sulfite A3
1 rolo de metaloide 10mm (cor a escolher)
01 pacote de folhas coloridas (do tipo tilipaper)
1 rolo pequeno para massa de modelar
01 pacote de penas coloridas
½ metro de feltro branco
03 cartelas de adesivo infantil
01 brinquedo adequado para a faixa etária
20m de fita de cetim 7mm de largura (cor a escolher)
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS: 01 camiseta
01 metro de velcro
branca lisa (algodão) – nos tamanhos: da Mamãe, do Papai
05 prendedores de plástico
e das Vovós.

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.
02 trocas de roupa do uniforme com nome, calcinha/cueca,
meias e uma tolha de banho.
01 par de calçados (tênis)
01 copo plástico ou garrafinha para água

01 toalha de pano para o lanche (deixar na lancheira)
Sacola plástica para devolução de roupa suja
01 escova ou pente de cabelo

_______________________________________________________________________________________________________
LIVROS PARADIDÁTICOS
01 livro de história adequados à idade
Sugestões de autores ou coleção: Ciranda Cultura, Todo Livro, Ninoca – Editora Ática
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 (6af) – 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 (2af) -- 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).

