RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR/2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 2 (MATERNAL)

MATERIAIS

ESPECIFICAÇÃO

GRUPO 2 ANOS

UTILIZAÇÃO

Papel crepom (amarelo e laranja)
Papel laminado (prateado)
Papel veludo (cor a critério)
Cartolina trabalhada (cores variadas)
Cartolina guache (cores variadas)
Papel seda (cores variadas)
Pasta Catálogo (portifólio – 100 Folhas) (#)
Emborrachado (vermelho e verde) 2 de cada
Emborrachado estampado
Papel 40 Kg

02 folhas
02 folhas
01 folha
03 folhas
02 folhas
03 folhas
01 unidade
04 folhas
01 folha
04 folhas

Destinam-se a exercícios, desenhos livres, artes, pinturas e colagens.

Giz cera com 06 Unidades - (grande)
Hidrocor com 12 unidades grandes (grosso)
Novelo de lã (marrom)
Rolo de Fita adesiva transparente (larga)
Rolo de fita dupla face
Rolo de Fita decorativa – lisa ou estampada
Tela para pintura 18x24cm
Penas coloridas
Forminha de doce colorida
Tecido chita
Bolas de sopro (cor à critério)
Fitilho nº 01 (cor à critério)
Feltro vermelho
T.N.T (amarelo e laranja)
Tinta a dedo (colorido)
Tubo de cola gliter (cor à criterio)
Cola branca de boa qualidade (grande)
Cola colorida com 6 tubos de boa qualidade
Massa de Modelar (de boa qualidade)
Palito de picolé redondo

01 caixa
01 caixa
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 pacote
01 pacote
01 metro
01 pacote
01 peça
½ metro
02 metros
01 caixa
01 unidade
01 unidade
02 caixas
03 caixas
01 pacote

Material de uso individual, destinados aos exercícios para o desenvolvimento da
Coordenação Motora, Viso-motora e Artes.

Classificador

01 unidade

Destina-se ao transporte das atividades para casa

Pasta transparente branca com ferragem

02 unidades

Destina-se ao arquivo das atividades semestrais

USO INDIVIDUAL

Lenços umedecidos (*)
Toalhinha (*)
Creme dental (*) (#)
Escova de dente (*) (#)
Lenço de papel (*) (#)
Toalha (banho) (#)
Sabonete Líquido (*) (#)
Pente ou escova de cabelo
Fralda descartável (*)
Conjunto de roupa (short/camiseta com 2 peças íntimas diariamente) (*)
Copo personalizado de plástico ou inox (#)
Saco de lixo (Tamanho Pia) para devolver roupa suja ou molhada para casa.

02 unidades
01 unidade
02 unidades
01 unidade
03 caixas
01 unidade
02 unidades
01 unidade
02 pacotes
01 unidade
01 unidade
04 pacotes

Destinam-se a prática de higiene pessoal do aluno

Jogo de areia
Brinquedo educativo (plástico- peças grandes e adequadas a idade)

01 unidade
01 unidade

Destinam-se a atividades recreativas, livres e dirigidas

Agenda/ diarinho

01 unidade

Comunicação entre família e escola

Caderno de Atividades - Editora: Fonte Viva (**)

02 unidades

Confecção de artes e atividades diversas (colagem, pintura e desenho)

Livro de Estória Infantil (grandes e adequadas para idade)
Revistas (usadas) – Cláudia, Pais e Filhos, Manequim, Caras, Etc.

02 unidades
02 unidades

Recortes, colagens, montagens, reprodução de texto.

Legenda: (*) = Material escolar de uso pessoal, que o aluno deverá manter na sua bolsa de livros ou trazer ao Colégio quando solicitado.
(**) = Material disponível na Livraria do Colégio.
(#) = Material de uso pessoal para deixar na escola.
(*) (#) = Sujeitos a reposição.

OBSERVAÇÕES:


Os pais ou responsáveis dos alunos da Educação Infantil (Grupos I, II e III e Infantil I e II), deverão comparecer ao Colégio no dia 27/01/2017 (Sexta-feira), para entrega dos materiais dos alunos
do turno matutino e vespertino, nos horários de 7:30 às 10:30 e 13:30 às 16:30, respectivamente.



Os pais ou responsáveis dos alunos novatos (turnos matutino e vespertino), deverão comparecer ao Colégio no dia 30/01/2017 (Segunda-feira), das 7:30 às 8:30 (Grupo I, II e III) e das 9:30 às
10:30 (Infantil I e II), para uma Reunião de Informações e Funcionamento Pedagógico do I Bimestre/2017, no Auditório do Colégio.



Todo o material deverá ter o nome da criança, inclusive o material de Higiene que deve vir dentro de uma mochila;



Para melhor uso da criança e durabilidade, fique atento à qualidade do material adquirido;



Não poderemos receber material escolar no primeiro dia de aula, uma vez que as professoras estarão trabalhando na recepção das crianças;



Relação de Material Escolar também disponível no site: www.colegiosete.com.br.



No primeiro dia de aula, dia 01/02/2017 (segunda-feira) o horário dos alunos da Educação Infantil será, de 7h às 10h (Matutino) e de 13h às 16h (vespertino).

