LISTA DE MATERIAL – 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL / JARDIM II

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES












EXAME MÉDICO

O material didático deverá ser entregue na reunião de pais e
educadores do dia 21 de janeiro de 2021.
A primeira reunião de pais e educadores acontecerá no dia
21 /01/2021 no auditório do Colégio.
Estudantes do turno matutino: 8h às 10h.
Estudantes do turno vespertino: 10h às 12h.
O uniforme diário é OBRIGATÓRIO (venda na loja do prédio do Ensino
Médio).
Em momento oportuno, solicitaremos outros materiais relativos à
confecção das lembranças para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais e Dia
dos Avós.



É condição para participar
das aulas de Educação Física
a apresentação de exame
médico
específico,
no
primeiro dia de aula, com
data não superior a 30 (trinta)
dias,
expedido
pelos
médicos da família, que
declare o estudante apto a
praticar atividade física, de
acordo com o art. 4 da Lei Nº
2.185,
de
30/12/98,
publicada no DODF. A escola
não dispõe desse tipo de
serviço (cláusula 2.8 do Cont
rato de Prestação de Serviços
Educacionais).

LIVROS DIDÁTICOS A SEREM ADQUIRIDOS NO COLÉGIO


Coleção de fascículos Lego Zoom - Material referente à Ciência e Tecnologia.

ENSINO RELIGIOSO
 Ensino Religioso – Crer e Ser – Livro 1, Editora Anep. (Vendido na loja no prédio do Ensino Médio)
Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) serão entregues diretamente ao aluno,
em sala de aula, após o início das aulas. O pagamento desses materiais será realizado por meio
de boleto bancário, que será enviado posteriormente junto com a nota fiscal.

LIVROS LITERÁRIOS A SEREM ADQUIRIDOS EM LIVRARIAS
1º TITULO:
RESGATE DO PLANETA
AUTOR: PATRICK GEORGE
EDITORA: CAROCHINHA

2º TITULO:

3º TITULO:
VIRA-VIRA BICHOS
AUTOR: MERLI
EDITORA: SUINARA

4º TITULO:
A BOTA DO GUTO
AUTORA: ANA CRISTINA MELO
EDITORA: BAMBOLÊ

UM MUNDO CHAMADO ALFABETO

AUTOR: MARCO HAILER
EDITORA: CAROCHINHA
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Material pedagógico que será utilizado no Colégio

COLETIVO

QUANTIDADE

(Não é necessário nomear os itens relacionados abaixo)
01
01
01
02
02
50 cm
01
01
02
04
01
02
02
01
02
04
01
04
60 cm
02
50 cm
50 cm
01
01
02
01
01
01

Folhas de papel Cartão (cores diversas)
Folhas de papel Color set (cores diversas)
Folhas de papel Color set (estampado)
Folhas de E.V.A (com glitter)
Folhas de E.V.A (cores diversas)
Papel contact (transparente)
Bloco de papel A3 (Canson 180g/m²)
Bloco de papel Off pinho (Lume – cores vivas 75 g/m²)
Potes de massinha de modelar 500g cores vivas (Modeling Dough Soft)
Folhas de papel flip sharp
Pacote de picolé
Gibis novos
Revistas para recorte (Globo rural/Veja/Exame/Casa e Jardim ou Época)
Caixa de giz de cera grosso triangular. (12 cores)
Caixas de lápis de cor jumbo (12 cores)
Lápis grafite jumbo
Apontador para lápis grosso
Borrachas brancas (da mais simples possível)
Elástico vermelho (1cm de largura)
Unidades de tinta para tecido (cores variadas)
Tecido de algodão estampado (floral)
Tecido em feltro (verde/amarelo ou azul claro)
Pincel para pintura nº 18 ou 20
Tubo de cola branca pva 500g
Pacotes de penas coloridas
Pote de tinta guache 250g (cor viva)
Tela para pintura 30x40
kit de Tempera Guache Show Color (tipo corretivo)
Material pedagógico que será utilizado pelo aluno

INDIVIDUAL

QUANTIDADE

Todos os itens relacionados abaixo devem estar identificados com o nome da criança e de preferência digitado
com fonte “arial MAIÚSCULA”.
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
QUANTIDADE

Cadernos de capa dura (48 folhas)
Cadernos de capa dura (96 folhas)
Caderno meia pauta (40 folhas)
Tesoura sem ponta com nome gravado - Obs.: Se a criança for canhota, comprar tesoura adequadas
Jogo de canetinhas hidrocor jumbo (12 cores)
Tubos de cola bastão (Rolon 40g)
Pasta maleta com alça (tamanho A3 vermelha ou azul)
Camiseta usada (tamanho P adulto)
Brinquedo pedagógico
Foto 3x4 da criança
Foto recente da família

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA MOCHILA

01
01
01

Lancheira escolar com jogo americano ou guardanapo de papel
Copo plástico pequeno (tipo americano)
kit de higiene bucal e pente para os cabelos

01

Uniforme extra (para emergência)

LEMBRETE: MATERIAIS QUE DEVEM TER EM CASA
o Um estojo contendo: lápis de escrever, borracha, lápis de cor, tesoura e cola.
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