LISTA DE MATERIAIS PARA 2018
1ª FASE - TARDE
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
MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS
02 blocos canson A4
02 folhas de papel craft
01 revista velha
02 folhas dobraduras
01 pincel chato número 20
01 folha de papel off set A4 estampado
01 pincel chato número 10
03 folhas de papel crepon (colorido)
01 rolinho de pintura pequeno
01 boneca (que ficará na escola – para as meninas)
01 pacote de bexigas coloridas
01 carrinho (para os meninos – ficará na escola)
01 metro algodão cru (tecido)
02 caixas de massa de modelar
01 E.V.A com glitter
04 forminhas para massinha
02 E.V.A liso
01 avental (para aulas de pintura) - encontra-se a
01 caixa de giz de cera
venda na escola
05 tinta acrílica fosca 100ml (branca, azul, amarela,
01 caixa de lenço de papel
vermelha, verde)
01 livro infantil adequado para idade (imagem
01 fita crepe
grande)
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
02 pastas tamanho A4 – transparente com trilho (sem
01 caixa de canetinha hidrocor ponta grossa
elástico)
01 bloco Kit off set fluorescente
01 caneca plástica (colocar o nome da criança)
02 colas liquidas 110g
01 jogo de madeira de quebra-cabeça adequado a
faixa etária da criança
01 peça de jogo americano (impermeável)

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.







Para a higiene, solicitamos:
1 escova de dente infantil
1 pasta dental infantil
1 pente
1 nécessaire
1 sabonete líquido infantil
Elástico de cabelo para as meninas

Para ficar na escola:
 20 sacos plásticos pequenos para colocar roupa suja
 1 toalha de banho (colocar o nome da criança)
 Lenços umedecidos

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
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

