ORIENTAÇÕES GERAIS

Ed.Infantil
d.Infantil LISTA DE MATERIAL – 20
2021
21
Infantil 1 / E

• Agenda Escolar digital – Adquirir na secretaria do colégio (uso obrigatório).
• O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE, encontra-se disponível na
loja de uniforme no colégio do Sol. Todas as peças deverão estar identificadas com o nome da criança.
• Todos os materiais de uso pessoal deverão estar devidamente identificados com o nome do aluno.
É de responsabilidade dos pais fazer a reposição do material de uso pessoal sempre que for necessário.
• Estaremos comunicando via agenda digital o dia da entrega do material e Reunião de Pais 2021.

Material de Uso Pessoal
01 Livro de história infantil capa dura, com texturas, letras
e imagens adequado à faixa etária (exceto Contos Clássicos).
01 Pasta preta catálogo 100 plásticos (portfólio)
01 Caneta retroprojetor cor preta
01 Tela de pintura 30x30
01 Caixa de gizão de cera
02 Colas brancas média tenaz
01 Bola de plástico
01 Fantoche
01 Camiseta tamanho adulto usada (aula de artes)
01 Brinquedo Pedagógico sugestão:( mesa de
atividades educativa,telefone musical ou cadeira
educativa com legos)

Material para alunos do
PERÍODO REGULAR
Manter todos esses itens na mochila
diariamente
01 Mochila de rodinha
01 Lancheira (somente para alunos do período regular)
01 Copo de plástico com tampa e alça
(identificado)
01 Kit de higiene bucal: escova e creme dental
01 Conjunto de roupa completa para uso
eventual (uniforme).
03 Fraldas descartáveis para a troca diária
01 Lenço umedecido e pomada para assadura
01 Toalha para o banho (uso eventual durante a
troca)
01 Nécessaire: sabonete líquido e pomada de
assadura. Será solicitado a reposição desse
material sempre que necessário. Os alunos do
período regular só tomará banho se houver
necessidade.

Material de Artes
02 Blocos criativo color (32 folhas) 120g Romitec
01 Bloco Canson A4 (cor branco)
01 Tinta guache 250ml (marrom, preto ou bege)
02 Potes de massinha de modelar grande
01 Caixa de cola colorida Acrilex
01 Fita adesiva dupla face
03 Folhas de EVA
01 Lastex branco
02 Metros de tnt ( cor marrom)
02 Metros de tnt ( cor branco)
01 Fita durex larga transparente
01 Barbante
01 Papel crepom colorido
01 Pincel de pintura

Material complementar
somente para alunos do
PERÍODO SEMI OU INTEGRAL

06 Fraldas para a troca diária
01 Pacote de lenço umedecido e pomada para
assaduras (identificado)
Sacola Kit soninho: 01 lençol solteiro sem
elástico, 01 travesseiro com fronha, 01 manta
pequena (esse material deverá ser enviado pela
família no início da semana e na sexta-feira será
devolvido para higienização).
01 Conjunto de roupa completa para uso após o
banho (uniforme). Sacos plásticos para roupa suja
e toalha.
01 Caixa plástica transparente com tampa
identificada contendo: Shampoo, condicionador,
sabonete líquido e pente. Esse material ficará na
escola.
01 Sandália aberta (uso após o banho)
01 Toalha (volta na mochila diariamente)

