LISTA DE MATERIAL
Educação Infantil - 2020
Material Didático
Coleção Mundo Encantado – Múltiplo / Programa de Educação – Educação Infantil.
Autoria – Marlene Rosa Battiston Cefali.
OBS: Material Didático adquirido na instituição.
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01 caderno de capa dura fantasia;
01 caderno de desenho simples;
02 cadernos grandes;
03 Lápis pretos - apontador - borracha;
01 tesoura sem ponta (somente Pré I e II);
01 estojo simples (a critério das famílias)
01 caixa grande de lápis de cor com 12 cores (marca a critério das famílias);
01 caixa de hidrocor piloto com 12 cores (marca a critério das famílias);
02 caixas de giz de cera com 12 (marca a critério das famílias);
03 pacotes de colorset;
01 rolo de durex grosso;
01 pacote de massinha;
01 vidro de cola 500g;
01 cartolina branca;
01 cartolina colorida;
01 pacote de palito de picolé;
01 pacote de EVA colorido;
01 cola colorida;
02 folhas de papel crepom (cores vibrantes);
100 folhas de ofício brancas;
01 avental;
01 caixa de pintura a dedo;
01 pincel;
Jogo pedagógico (encaixe – plástico ou madeira, lego, memória, conjunto de animais de borracha,
quebra-cabeça...);
01 caderno pequeno brochura capa dura de 96 folhas (para agenda);
Cola quente.

Informações Complementares (Uso do Uniforme):
- Blusa padrão do colégio + calças jeans sem rasgos ou muitos detalhes;
- Calça ou bermudão jeans azul marinho (sem rasgos), calça bailarina (legging azul ou preta) ou com o logotipo
do Colégio;
- Tênis a critério das famílias (Será possível o uso de sapatilhas fechadas para as meninas). Não será permitido
uso de chinelos;
- Não serão permitidos uso de minissaias, shorts curtos, calça jeans com rasgos para as aulas normais ou para
as aulas de Educação Física;
- Para as aulas de educação física: camiseta padrão da escola, bermuda azul, assim como legging azul ou preta
lisa para as meninas;
 Será obrigatório o uso do uniforme, a partir da data que iremos fornecer na primeira semana de
aula;
 Teremos uniformes para 2020 que serão comercializados na própria instituição em nossa loja.
 Início do ano Letivo- 03 de Fevereiro de 2020;
Direção Pedagógica
Professora Jeishar Sarlo

