
“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano”.

(Jean Piaget)

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2021

EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTÁGIO INICIAL

Material de uso individual que fica na escola 
(entregar dia 01/02/2021), conforme 
informações abaixo:

Colocar o nome da criança em todos os itens: 

1 caderno de desenho capa dura - 50 folhas

1 camiseta grande (usada) para pintura 

2 pastas Brasil 

1 tubo de cola branca - 110gr

1 pincel chato no12 

2 potes de massa de modelar – 150gr

1 caixa de lápis de cera – 12 cores

1 penal para guardar o lápis de cera

1 almofada com capa

1 pote tinta guache – 250ml 

Material que fica na escola  (entregar dia 
01/02/2021)

Colocar o nome da criança em todos os itens: 

100 folhas de papel A4 branca (75g/m2) 

1 bloco de papel A4 branco ou creme (140g/m2)

1 pacote de papel A4 colorido criativo (80g/m2) 

1 pendrive para fotos – 8GB (devolvido no final do
ano)

1 caixa de cola colorida (4 cores)

1 estojo aquarela com tampa (12 cores) – Sugestão 
Faber Castell

1 metro de feltro

1 pacote de palito de picolé

2 colas glitter



1 revista para recorte

10 pratos de papelão nº05

Devem estar na mochila diariamente:

1 troca de roupa (uniforme)

 

 ORIENTAÇÕES:

✔ AGENDA: Para 2021 temos a novidade do aplicativo para agenda, que é de uso obrigatório. É
muito  importante  que  os  responsáveis  verifiquem os comunicados  com frequência  e  deem um
retorno de ciência à professora.

✔ UNIFORME: os uniformes do colégio, a camiseta para aula de corpo e movimento, assim como
todos os pertences pessoais devem ser identificados com o nome completo da criança em local
visível (escrito com caneta permanente ou específica para tecido).

✔ Favor ler as diretrizes e normas para o ano 2021 no aplicativo da agenda.  

✔ No dia 01/02/2021 haverá somente entrega de materiais e reunião com as professoras às 7h30min
para matutino e às 13h15min para vespertino, na sala de aula.

✔ INÍCIO DAS AULAS PARA O ESTÁGIO INICIAL – 02/02/2021
Período Matutino: 7h27min às 11h45min   Período Vespertino: 13h12min às 17h30min

    -ATENÇÃO: Solicitamos aos pais da Educação Infantil que respeitem os horários de chegada e saída.
Os

    alunos deverão chegar entre às 7h15min até 7h30min pela manhã e 13h até 13h15min à tarde. Quanto à

    saída os horários são entre 11h30min até 11h45min e 17h15min até 17h30min. Saídas antecipadas
deverão 

    dirigir-se à recepção. E para contribuir com a autonomia de seu(sua) filho(a) e com o trabalho das 

    professoras, pedimos que os pais não permaneçam no pátio do Colégio após trazerem ou buscarem seus

    filhos.



“Hoje, é necessário unir esforços para alcançar uma aliança educacional ampla a fim de formar pessoas
maduras, capazes de reconstruir o tecido relacional e criar uma humanidade mais fraterna”. 

(Papa Francisco)

Que 2021 seja repleto de bênçãos e de oportunidades para todos!

Paz e Bem!


