MATERIAL INDIVIDUAL
01 Caixa de giz de cera triangular, curto e grosso com 12
cores
01 Caixa de lápis de cor triangular jumbo com 12 cores
01 Pasta polionda de 2 cm (cor a escolher)
01 Jogo de caneta hidrográfica jumbo com 12 cores
03 Escovas de dentes com o nome e capinha protetora
02 Potes de massa de modelar de 500 g
01 Camiseta para pintura (pode ser usada)
01 Troca de roupa completa (deixar na mochila)
01 Lanterna pequena com boa iluminação

01 kit lousa (quadro branco) medindo 30 x 40 com
2 canetas e 1 apagador
01 Foto da família 10x15
01 Foto 10 x15 atual da criança
01 Dado médio
01 Garrafa de água com nome (para ir e vir)
30 x 30 cm de tecido de algodão na cor cru
01 Toalhinha, com o nome bordado, para ir e vir na
lancheira (uso no lanche).

PAPÉIS
01 Folha de cartolina branca
01 Placa de E.V.A. felpuda

01 Placa de E.V.A lisa
01 Pacote de papel colorido criativo neon

OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados

DIVERSOS
05 Pastas de papelão com grampo (cor a escolher)
02 Cartelas de adesivos (pequeno)
06 Botões médios (cores diversas)
02 Tubos de cola líquida branca 110g
01 Tudo de cola bastão 40 g
10 Sacos plásticos tamanho ofício sem furo (grosso)
10 Sacos plásticos tamanho ofício com furo (grosso)
50 Palitos de sorvete coloridos

30 Palitos de churrasco
01 Caneta de porcelana (cor a escolher)
01 Tinta PVA para MDF 100ml (cor a escolher)
MATERIAL PARA HOMENAGENS:
MÃES: 01 Bowl de porcelana liso branco 14 cm
PAIS: 01 Quadro cofre em MDF medindo 20 cm de altura,
15 cm de largura e 06 cm de profundidade.
AVÓS: 02 pratos de porcelana liso branco 20 cm
(os alunos matriculados no DBQ em 2020 não precisam
adquirir material para as homenagens, receberão de volta
no final do ano).
OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança

LIVROS DIDÁTICOS
Material Didático – Livros Edebê: Coleção Girolhar
Compra no endereço: www.loja.edebe.com.br
Ver e seguir passos da próxima página.

OBSERVAÇÕES:
➢
➢
➢
➢

Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é condição obrigatória
para os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola.
Uniforme do balé: Collant, sapatilha, sainha e meia calça (dias de frios) cor-de-rosa.
A agenda será doada pelo colégio.
Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
CALENDÁRIO:

➢
➢
➢
➢

28/01/2021: (5ª feira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período matutino) e das 13h às 15h (período
vespertino).
01/02/2021: (2ª feira): Início das aulas(de acordo com as orientações das Secretarias da Saúde e Educação, devido ao
Covid-19) , às 7h (período matutino) e às 13h (período vespertino).
02/02/2021: (3ª feira): Reunião de Pais, às 19h30.
Mini Maternal e Maternal de 01/02 a 05/02/2021- Semana de adaptação opcional. Horário de aulas: das 8h às 10h
(período matutino) e das 13h às 15h (período vespertino).
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Acessar: loja.edebe.com.br
Clicar em: Educação Infantil.
Clicar no ano que estudará em 2021 (Infantil 1 nº3, Infantil 2 nº4 e Infantil 3 nº5).
Clicar em: Caixa de livros.
Clicar em: Comprar.
Clicar em: Finalizar compra.
Continuar com as solicitações de cadastro e pagamento.

www.domboscopira.com.br

