COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES

“Educamos, hoje, cidadãos do amanhã.”
Rua Oito de Dezembro, 328 – Vila Isabel – RJ
Tel.:(21)2569-6039
www.cnslourdes.com.br

Educação Infantil 2018
Lista de Materiais
Pré I – 4 anos
Material
01 mochila - contendo uniforme extra, calcinha ou cueca (Não é permitido mochila grande)
01 merendeira e utensílios - para uso diário
01 garrafinha para água
01 escova de dentes com protetor
01 pasta de dente
01 toalhinha identificada com nome (higiene bucal)
01 nécessaire (para material de higiene bucal)
01 pente ou escova
01 jogo americano (plástico)
01 blusa de malha (maior do que o aluno) – para atividade de pintura
01 maleta Polionda A4 – cor azul
01 brinquedo
01 foto (3 X 4)
01 estojo (material de uso individual ficará dentro do estojo)
01 tesoura sem ponta
03 lápis pretos triangulares
01 borracha branca macia
01 apontador com depósito
01 jogo de caneta hidrográfica (12 cores)
01 caixa de giz de cera – gizão
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
02 potes de massa para modelar 500g (atóxica)
01 caixa de pintura a dedo 30 ml (com 6 cores)
01 caixa de cola colorida
01 caixa de cola glíter
01 pote de tinta guache 250 ml
02 tubos de cola líquida branca – 90g
02 lixas d’água
01 pincel nº 16
01 trincha média
01 pincel batedor (grosso)
01 rolo de pintura (pequeno)
02 pacotes de papel color set
01 tela para pintura (20x30) painel
01 saco de cola quente (50 unidades)
04 folhas de EVA
01 metro de TNT
01 saco de palito de picolé (50 unidades)
01 saco de Argilinha 500g
01 rolo de barbante (pequeno)
02 cadernos de desenho A4 (com 20 folhas) - espiral
02 revistas para pesquisa

01 revista em quadrinhos
01 livro de história (de acordo com a faixa etária)
01 jogo educativo (de acordo com a faixa etária)
Livros didáticos
 Construindo na Educação Infantil 1
 Elinéia Almeida
 Editora Quinteto
 Enjoy it! Kids 2
 Lilian Siqueira / Roberta Ibañez / Sueli Valente
 Editora StandFord
 Crescer com Alegria e Fé 1
 Ednilce Duran / Glair Arruda
 Editora FTD
Observações
 Todo material, livros e uniforme (em especial os agasalhos) deverão ser identificados com
o nome da criança.
 Os livros deverão vir encapados com plástico branco e transparente e etiquetados.
 A maioria dos materiais ficará no colégio para a atividade em sala e não pesarem na
mochila.
 Poderão ser solicitados ao longo do ano: ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos,
sucatas, revistas ou jornais para recorte, rótulos e embalagens.
 A lista de material encontra-se disponível no site.
Uniforme
 Short vermelho e blusa (com mangas ou sem mangas);
 Conjunto de Inverno – moletom azul marinho com emblema do colégio ou blusa de mangas
compridas.
 Calçados: tênis – preto, branco e azul com meias brancas. Sandálias de cor clara.
Para compra do uniforme
 Dona Iara – Tel.: 2569-6039 (8h às 17h, de segunda à sexta-feira).
Tel.: 2568-5850 (à noite)
Horário das Aulas
 Entrada: 13h

-

Saída: 17h30 min

Início das Aulas
 05 de fevereiro de 2018
Reunião de Pais e entrega do material
 02/02/2018 às 14h30min
Livros
 Os livros serão vendidos no Colégio.
A Equipe da FTD estará de plantão nos dias:
 Janeiro – 09 / 10 / 11 / 23 / 24 / 25
 Fevereiro – 06 / 07 / 08 /20 / 21 / 22
Salão de Festa do Colégio

