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Material Pedagógico

•01 Classificador de elástico branco transparente.

•01 Pasta catálogo com 40 folhas branco transparente (apenas para alunos novos).

•03 Livros de histórias adequados à idade

•01 Avental plástico (tamanho grande).

•01 Balde e pá para areia. (somente alunos novos)

•03 Cadernos de desenho (A4 / 96 folhas) espiral.

•01 Squeeze (garrafinha para água – identificado obrigatoriamente).

•01 Estojo completo (3 lápis jumbo médio triangular e apontador com depósito

apropriado para o lápis triangular jumbo / borracha branca grande / lápis de cor (12

cores) com apontador/ cola bastão média) Todos os materiais e estojo devem ser

identificados com nome e reposto quando necessário.

•02 Caixas de lápis cera gizão (12 cores).

•02 Estojos de pilot color (12 cores).

•01 Tesoura de ponta redonda (com nome gravado).

•01 Tesoura plástica para massinha - (com o nome).

•02 Revistas usada com imagens grandes e coloridas

•01 Copo plástico vazio com tampa (tipo de requeijão)

•01 Pote vazio de sorvete.

•02 Pincéis (nº20)
•50 Folhas ofício branco (tamanho A3).

•50 Folhas ofício colorido (A4)

•01 Pacote papel – Filipinho color cards A4.

•01 Pacote creative lumi paper.

•01 Blocos de papel criativo

•01 Blocos de papel Canson A3 (170g/m2)

•01 Rolinho de espuma para pintura.

•01 Pacote de glíter nacarado (50g)

•02 Caixas de massa de modelar (colorida) – “Base amido”.

•01 Frasco de anilina

•50 Palitos de picolé

•02 Caixas de cola colorida com 6 cores (23gr)

•02 Caixas de tempera guache com 6 cores. (15gr)

•02 Tubos de cola branca (200ml)

•01 Dúzia de pregador de roupa.

•02 pacotes de forminhas para doce (diferentes cores).

.01  Caiixa Plástica Resistente Polionda (ver ilustração)

Dimensão: C440 x A320 x L260 mm
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8h às 12h30

8h às 12h30

8h às 17h

22/01/2022

28/01/2022

25 a 27/01/2022

Cronograma de entrega de material

Sábado

Sábado

Seg a Qui

 

Observações Gerais

Todos os materiais deverão ser identificados com o nome

e �upo do estudante;

Disponibilizaremos funcionárias para receber e conferir o

material nas datas especificadas ao lado.

1.

2.

Material Didático

(Venda disponível no Colégio)

 1. Prosinha : Educação Infantil 2

    Caixa com 2 livros (Parte 1 e 2)

    Autoras: Anita Adas e Cristiana Musa 

   Editora:  Saraiva

2. Título de Língua Inglesa

   Look and See - Level 2 - Activity Book All Caps

  Look and See - Level 2- Student Book All Caps + Online Practice

  Autora: Susannah Reed

 Editora: National Geographic

 

 3. Material de Educação Socioemocional

   Kit Liv - �upo 4 – (Adquirido no Colégio)

  

 


