
 

 

 

 

Pré – A2 
 

Material de uso pessoal do aluno (diariamente na mochila):  
 01 muda de roupa identificada; 
 01 guardanapo de plástico (estilo jogo americano); 
 01 pacote de lenço umedecido (grande); 
 01 garrafa para água (identificada);  
 Agenda (disponibilizada pelo Colégio). 

 

Material que permanecerá na sala de aula: 
 01 caixa organizadora identificada (36 litros); 
 01 lixa de fogão (preta); 
 01 pacote de folha colorida- A4; 
 01 pacote de folha lumipaper; 
 02 pacotes de folha de desenho 180g- A4; 
 01 pote pequeno de glitter (cor da sua preferência); 
 50 folhas 180g- A3; 
 01 camiseta identificada (tamanho adulto) para momentos de pintura; 
 01 conjunto de lápis de cor – 12 cores; 
 01 conjunto de canetinhas – 12 cores; 
 01 caixa de giz de cera curto; 
 01 caneta permanente (preta); 
 01 tubos de cola (grande); 
 01 tesoura sem ponta - identificada; 
 03 sacos zipados grandes (30x27); 
 01 conjunto de tinta têmpera guache (12 cores); 
 01 pincel nᵒ 14; 
 01 pote de tinta grande (cor da sua preferência); 
 01 caneta de tecido (cor da sua preferência); 
 01 corante alimentício (cor da sua preferência); 
 01 pacote de areia colorida (cor da sua preferência); 
 01 pacote de palito de picolé colorido (cor da sua preferência); 
 01 fita crepe marrom larga;  
 01 fita adesiva transparente larga; 
 02 rolos de papel crepom (cor de sua preferência); 
 01 rolo de barbante (pequeno); 
 02 caixas de massa de modelar soft (grande); 
 01 pote de massa areia (pequeno); 
 02 revistas usadas para recortes; 
 01 livro de literatura infantil (de acordo com a idade); 
 01 brinquedo para ficar na sala; (conjunto de bichinhos, kit de dinossauros, fazendinha, kit de médico ou de salão de 

beleza, kit de mecânico ou de mercado). 
 01 jogo pedagógico (lego ou blocos de encaixe); 
 Livro de Inglês – Ferris wheel student’s book 2.  

*Aquisição pelo Hotsite: apaginalivrarias/convênios (com desconto) ou nas livrarias da cidade.  
Contato com a revendedora da ‘’A Página Livraria” (51) 9. 83520021 – Mônica Santos. 
 

Obs.: No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados outros materiais pedagógicos que não constam na lista. 
 

Nome do aluno:____________________________________________________________ 

Itens faltantes:____________________________________________________________ 
 

Contato Coord. Pedagógica: (55) 9.9662-9256 (Ligações ou WhatsApp) 



Educação Infantil
REUNIÃO DE PAIS COM APRESENTAÇÃO DOS(AS)

LOCAL: Salão Nobre – Acesso pela portaria principal – Av. Presidente 
Vargas.

PROFESSORES(AS) E AGENDAMENTO DAS ENTREVISTAS.

Horário: 17h

Pré A2 

Horário: 18h

DIA: 15/02/2022 (TERÇA-FEIRA)

Pré B 

Início das aulas: 21/02/2022 (segunda-feira)

Horário: 19h

Período de adaptação: de 21/02 (segunda-feira) a 25/02 (sexta-feira)

HORÁRIOS REDUZIDOS NO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO:

MANHÃ: 7h30min – 10h

TARDE: 13h30min – 16h

Obs.: Seremos pontuais quanto ao horário de início de cada reunião.

Maternal e Pré A1

MANHÃ: 7h30min – 11h50min

INÍCIO DO HORÁRIO NORMAL: 02/03 (quarta-feira)

TARDE: 13h30min – 17h50min

ATENÇÃO!

Marketing 


