LISTA DE MATERIAIS PARA 2018
3ª FASE – manhã e tarde
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho
desenvolvido nas diversas áreas.
Durante o ano letivo, serão distribuídos aos alunos:
Agenda escolar
2 blocos de fichas de: Linguagem, Matemática, Natureza e Cultura
1 bloco de fichas de Artes Visuais
1 caderno de Inglês
1 caderno de folhas brancas
MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 pincel número 20 (chato)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 caixa de caneta hidrocor (ponta fina)
01 caderno quadriculado (1 x 1cm) - Capa dura 02 caixas de massa de modelar (não pode ser Soft)
01 tubo de cola
01 pasta canelada com elástico azul-p/ folhas A3
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fita dupla face
01 bloco de canson A4
01 gibi e 01 Almanacão
01 revista velha
10 sacos plásticos transparentes - tamanho A3
02 m de fita de cetim estreita (qualquer cor)
01 bloco kit off set
50 cm de tecido tricoline – cor lisa e clara
01 pasta plástica transparente com trilho (com 30
plásticos)

01 tesoura sem ponta – com nome gravado
(verificar se é para destro ou canhoto)
01 borracha branca
06 lápis pretos (apontados) – sem desenhos
01 apontador com depósito
01 caixa de lenço de papel
02 folhas de E.V.A. lisa
01 folha de E.V.A. com gliter
01 avental (para aulas de pintura) – encontra-se a
venda na escola
10 botões médios coloridos
01 caixa de tinta guache
01 peça de jogo americano (impermeável)
04 folhas de papel fotográfico
15 sacos ZIPO medindo 20x15 cm
01 caneca plástica (colocar nome da criança)
01 livro de história infantil adequado para idade

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
01. Todo material (embalado em saco plástico e etiquetado com nome do aluno), deverá ser
entregue na escola dia 25/1/2018.
02. É importante que a tesoura seja de fácil manejo, com corte adequado. O nome do aluno deverá ser
gravado para evitar extravios e possibilitar aproveitamento nas próximas séries escolares. Verificar se
a tesoura é para destro ou canhoto.
03. Os cadernos deverão ser etiquetados com nome do aluno.
04. Para a Higiene, solicitamos:
 1 escova de dente infantil





1 pasta dental infantil
1 pente
1 nécessaire

05. Manter na mochila:
 02 trocas de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado.
 01 troca de tênis com o nome do aluno marcado.
 01 protetor solar e 01 repelente

Obs. Os materiais devem ser entregues no dia da reunião de pais.

Reuniões de Pais
Educação Infantil – Dia 25/1/2018
13h – Mini Fraldinha e Fraldinha
14h – 1ª fase M e T
15h – 2ª fase M e T
16h – 3ª fase M e T

de Pais
Educação Infantil – Dia 22/1/2015
13h – Mini Fraldinha
14h – Fraldinha M e T
15h – 1ª fase M e T
16h – 2ª fase M e T
17h – 3ª fase M e T

