
 

 

LISTA DE MATERIAL - 2021 
 

 1º PERÍODO  

MATERIAL INDIVIDUAL 

 

01 pasta de plástico com aba, elástico e alça 

01 tesoura sem ponta, de bom corte: gravar o nome da criança 

01 brinquedo, para brincar em grupo (monta-tudo, lig-lig, toquinho ou jogo educativo). Evitar peças muito pequenas 

01 copo (trazer dentro da lancheira, todos os dias) 

01 guardanapo de tecido para forrar a mesa do lanche (trazer todos os dias) 

02 livros de histórias infantis de boa qualidade literária (com nome) * 

01 revista usada (em bom estado), com gravuras coloridas  
01 revista de história em quadrinhos (infantil) 
01 estojo (grande) com duas divisórias para lápis (vazio)  

01 pote de plástico, com tampa, com as medidas abaixo ou um pouco menor (com nome)  (o pote será colocado no escaninho 
da criança) 

 

 

 

Trazer para ficar no Colégio: 

 

01 calcinha ou cueca               

01 bermuda e 01 camiseta          

              

01 creme dental                      

01 escova de dente                 

16 cm 

8 cm 

28 cm 

 

Nome: 

Colocar dentro de uma “nécessaire”.                                                     

Marcar as peças com o nome da criança, com caneta própria para tecido, e colocá-las 

dentro de um saquinho, também identificado. 



 

 

 OBSERVAÇÕES:  

• MARCAR TODO O MATERIAL COM O NOME DA CRIANÇA 

• O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO 

• INÍCIO DAS AULAS: 04 DE FEVEREIRO DE 2021, quinta-feira 
• HORÁRIO DE AULAS: das 13h às 17h30 

• SUGESTÕES DE TÍTULOS DE LIVROS NO SITE 
 

 

 

 

 

 

Dia: 03/02/2021, quarta-feira-feira, Encontro Família & Escola, às 13h30, no Auditório Arnaldo Janssen.  

 

Favor trazer, neste dia, o material completo das crianças e entregar na sala de aula.  

 

 

 

 

• Observação: caso o início do ano letivo de 2021 não seja presencial, enviaremos orientações e link das 

reuniões online para o email do responsável pedagógico. 

 

Para facilitar a ADAPTAÇÃO das crianças do 1º Período, teremos um horário especial, durante a primeira semana de aula. 
 
De 04 a 12/02/2021: 13h às 16h             

 

De acordo com a adaptação da turma, organizaremos e divulgaremos os horários das semanas seguintes. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE MOCHILA DE CARRINHO. 
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