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Educação Infantil 2020
Lista de Material
Pré II – 5 anos
Material
01 pente ou escova
01 sabonete líquido
01 escova de dentes com protetor
01 pasta de dentes
01 toalhinha – identificada com nome (higiene bucal)
01 nécessaire (para material de higiene bucal)
01 merendeira e utensílios - para uso diário
01 garrafinha de água
01 jogo americano (plástico sem textura)
01 blusa de malha (maior do que o aluno) – para atividade de pintura
02 pastas c/ elástico polipropileno 335x235mm (fina – azul)
01 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
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
02 potes de massa para modelar 500g (atóxica)
01 caixa de cola colorida
01 caixa de cola glíter
01 caixa de tinta guache 15 ml (12 cores)
02 tubos de cola líquida branca – 90g
01 lixa d’água
01 pincel chato (ref.20/21)
01 pincel batedor (grosso)
01 rolo de espuma (5 cm)
02 pacotes de papel color set
10 envelopes pardos (tamanho ofício)
05 folhas de EVA
01 metro de TNT
01 pacote de palitos de sorvete
01 brinquedo
02 cadernos de desenho A4 (espiral / horizontal)
02 revistas para pesquisa
02 revistas em quadrinhos
02 livros de história (de acordo com a faixa etária)
01 jogo educativo (de acordo com a faixa etária)
01 alfabeto móvel de EVA
01 tela de pintura 20X30 painel

Livros didáticos


Projeto de Educação Infantil Toni Itinerários / Portfólio 3
Autoras: Cristina Hülle e Angélica Prado
Editora FTD

 Inglês: Kit Evolution (PRÉII)
Observações
 Não será necessário o uso de mochila. Será utilizada a bolsa exclusiva com tag de
identificação que acompanha o material didático.
 Todo material e uniforme (em especial os agasalhos) deverão ser identificados com o
nome da criança.
 A agenda escolar será oferecida pelo colégio no dia da Reunião de Responsáveis.
 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.

Reunião de Pais / Responsáveis e entrega do material
 03 / 02 / 2020 às 13h

Início das Aulas
 04 / 02 / 2020

Horário das Aulas
 Entrada: 13h

-

Saída: 18 h

Os livros da Editora FTD poderão ser adquiridos no Colégio.
A Equipe da FTD estará de plantão a partir do mês de JANEIRO.
Salão de Festa do Colégio

