
Material de
uso diário

Deverá ser trazido todos os dias e identificado com o nome da
criança:

● 1 lancheira com 1 guardanapo de pano,1 copo antivazamento para

água, 1 copo com alça para o lanche, 1 pote (plástico ou silicone)

para os alimentos.

● 1 mochila contendo: 3 máscaras, 1 meia antiderrapante, 1 par de

chinelos ou sandália anatômica, 1 conjunto de uniforme extra,

calcinha, cueca ou fralda, 1 lençol infantil pequeno com elástico

bordado ou escrito o nome da criança (para ser utilizado caso a

criança sinta necessidade de dormir).

● 1 necessaire contendo: 1 saboneteira, 1 toalha de banho, 2 pacotes

de lenço umedecido, 1 pomada para assadura, 2 caixas de lenço de

papel, 1 pente ou escova de cabelo para uso individual com nome.

● 1 camisa de malha (adulto, pode ser usada) com o nome da criança.

Material de artes

● 1 bloco criativo color, folhas coloridas A3 - formato 297mm X 420

mm.

● 1 bloco criativo color A4, 120g com 32 folhas.

● Papel Sulfite A3 (60kg branco), com 50 folhas - encadernar com
espiral na margem esquerda, no formato paisagem.

● Papel Sulfite A3 (60kg branco), com 50 folhas, sem espiralar.
● 2 potes de massinha – 500g.

● 1 pote de tinta guache – 250g.

● 2 caixas de giz de cera “Meu 1º giz”.

● 1 kit de big giz colorido (giz para quadro negro).

● 1 caixa de caneta hidrocor jumbo.

● 50 palitos de picolé coloridos.

● 2 caixas de cola colorida (6 cores).

● 1 esponja de cozinha macia.

● 1 rolinho de espuma para pintura - aproximadamente 5 cm.

● 2 peneiras de cozinha (uma pequena e uma grande).

● 0,5 metro de tecido americano cru.

● 1 tela de pintura tamanho 30x40.



Leituras

Os livros de literatura irão compor a biblioteca de classe, serão pedidos

no primeiro dia de aula e devolvidos no final do ano letivo de 2022.

Como serão manuseados por todas as crianças da turma durante o ano,

podem ocorrer desgastes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1) Todo o material escolar deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a).

2) O Colégio informará com antecedência a necessidade de reposição dos itens de higiene.

UNIFORME PADRÃO

● Blusa, calça, bermuda, short saia e agasalhos com logomarca, conforme modelos adotados pelo

Colégio.

● Tênis e meia branca.

● Uniforme de Educação Física: blusa regata, short ou calça com logomarca do colégio.

Eventualmente será solicitada roupa de banho (maiô, sunga, touca) para atividades na piscina. Não

adotaremos uniforme.

Observação:
Em 2022, haverá novos modelos de uniformes, de acordo com a nova marca do Colégio.

O modelo anterior ainda poderá ser usado em 2022 e 2023.

O uso do uniforme completo, diário e de Educação Física, é obrigatório.

DATAS PARA MARCAR NA AGENDA
● 1º de fevereiro: reunião de pais: (as informações serão enviadas por e-mail).

● 1º de fevereiro: entrega de todos materiais na reunião de pais.

● 2 de fevereiro: início das aulas para veteranos.
● 3 de fevereiro: início das aulas para novatos do Infantil IV e V.

● 7 de fevereiro: início das aulas para alunos novatos do Infantil I, II e III (em horário
escalonado).


