LISTA DE MATERIAIS PARA 2018
FRALDINHA e 1ª FASE - MANHÃ
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho desenvolvido nas
diversas áreas:
Agenda escolar
2 blocos de fichas de: Códigos, Comunicação, Expressão e Representação e Atividades Pré-Numéricas, Natureza e
Cultura
1 bloco de fichas de Artes Visuais
4 pastas com folhas brancas A3
MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS

03 pastas catálogo brancas personalizáveis c/ 20
plásticos cada.
01 livro adequado para a idade da crianças (figuras
grandes) “Contos de fadas”
01 gibi
01 revista velha (crescer, animais, etc...)
04 folhas de papel pardo
02 folhas de papel crepom
02 folhas de E.V.A lisa
02 folhas de E.V.A felpuda
01 folha de E.V.A c/ glitter
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 caixa de massinha (12 cores)
01 caixa de tinta guache (12 cores)
01 rolinho de pintura
01pasta canelada verde – tamanho A3

06 botões grandes (cores variadas)
01 m de fita de cetim (qualquer cor)
01 fita crepe
01 fita dupla face
01 jogo de madeira (quebra cabeça)
01 avental p/ pintura
01 copo plástico (sem bico)
02 blocos de canson A4
02 folhas de dobradura
02 folhas de papel cartão
01 caixa organizadora Sanremo (4,4 L) de plástico
01 jogo educativo adequado para idade
01 tubo de cola branca líquida
02 folhas de papel fotográfico
05 miçangas (10mm)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
3. Todo material (embalado em saco plástico e etiquetado com nome do aluno), deverá ser entregue na
escola dia 25/1/2018.
4.








Para Higiene, solicitamos:
01 escova de dente infantil
01 pasta dental infantil
01 pente ou escova
01 sabonete líquido infantil
01 nécessaire
01 creme para pentear, tic-tac e elásticos para o cabelo – para as meninas
01 gel para cabelos dos meninos

Para ficar na escola:
 50 sacos plásticos pequenos para colocar roupa suja
 Lenços umedecidos
 02 caixas de lenços de papel
 Protetor solar e repelente

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 toalha de banho com o nome do aluno marcado.
 Fraldas (caso a criança ainda use)

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

Agenda escolar
2 blocos de fichas de: Códigos, Comunicação,
Expressão e Representação e Atividades PréNuméricas, Natureza e Cultura
1 bloco de fichas de Artes Visuais
4 pastas com folhas brancas A3

de Pais
Educação Infantil – Dia 22/1/2015
13h – Mini Fraldinha

