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MATERIAL
DE APOIO
PEDAGÓGICO
02 potes de massinha
de modelar

MATERIAL DE USO PESSOAL

01 Lápis
01 Borracha
01 Apontador com depósito de acordo com o lápis
adquirido.
01 Caixa de lápis de cor
01 Pote de tinta de livre escolha e um pincel n°16
01 Cola branca
01 Caixa de cola colorida com gliter
01 Pasta Catalógo com 50 folhas de plástico
01 Camiseta tamanho adulto usada (aula de artes)
01 Pacote de palito de picolé
02 Blocos criativos A4-Coloridos
01 Folha de EVA com gliter (cor livre)
02 Folhas de EVA´S (cor livre)
01 Pote de massinha de modelar
01 Kit de brinquedos: panelinhas, animais ou lego em
blocos

Kit Soninho: Sacola Padrão, adquirida no Colégio
do Sol, contendo: 01- Lençol pequeno de elástico;
01-Travesseiro pequeno com fronha; 01- Edredom
ou lençol pequeno; *Permanecerá no colégio e
será enviado para casa semanalmente.
Kit Banho: 01 uma caixa plástica pequena com
tampa e transparente, identificada, contendo:
Shampoo, Sabonete líquido, pente ou escova de
cabelos;* Ficará no colégio e será solicitado a
reposição quando necessário.

Kit Higiene Bucal: Escova e creme dental em um
estojo de plástico rígido. *Permanecerá na
mochila para uso diário.

Para o kit Soninho: Sacola
grande com
MODALIDADES
ESPORTIVAS

Roupas para uso diário:01Conjuntos de uniforme
para uso após o banho e eventual troca. Toalha e
chinelo para o banho, 03 sacos plásticos incolor
identificados:para roupa suja, chinelo e toalha.

Aulas de Ballet: (Terças e Quintas)
Collant Rosa (adquirido no Colégio do Sol),
meia calça rosa, sapatilha;
Aulas de Futsal: (Terças e Quintas)
Camiseta e Bermuda de futsal (adquirido no Colégio do
Sol), chuteira, caneleira e meião.
Aulas de Judô: (Sexta- feira)
Kimono adquirido sob encomenda no Colégio do Sol
Aulas de Natação: (Segundas e Quartas)
Sunga, Maiô e Touca (adquirido no Colégio do Sol).

*Para uma melhor organização dos alunos que praticam
as modalidades esportivas, é necessário que tragam o
uniforme das modalidades em uma sacola/bolsa, separada
da mochila escolar

ORIENTAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE
O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE e encontra-se disponível no Colégio do Sol (blusa
de frio - casaco, camiseta, short, calça e uniformes das modalidades: Ballet/ Futsal e Judô).
Todos os materiais deverão estar devidamente identificados com o nome do aluno, inclusive o uniforme escolar.
É de responsabilidade dos pais reporem o material de uso pessoal sempre que for necessário.
O material de apoio pedagógico será de uso coletivo.
Os materiais deverão ser entregues à Professora do Programa De Sol A Sol/ Período Semi- Integral.
OBS: ESTAREMOS COMUNICANDO VIA AGENDA DIGITAL O DIA DA ENTREGA DE MATERIAIS E REUNIÃO DE PAIS 2021.

