COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS
Fone (54) 33302111- Fax (54) 33314010

EDUCAÇÃO INFANTIL – JÚNIOR
2 anos completos até 31 de março/2019
MATERIAL DIDÁTICO
1 obra literária- indicada pela professora da turma
50 folhas de desenho sulfite 60
2 folhas de EVA 1 simples e 1 com glitter
2 rolos de papel crepom azul ou amarelo, roxo ou laranja
2 pacotes de papel colorido com 24 folhas (8 cores)
3 blocos de desenho branco A3 com 20 folhas(29,7cmx42cm)
1 bloco de desenho colorido A3
4 potes de massa de modelar soft
1 conjunto de cola colorida 6 cores
1 pote de tinta guache marrom ou preto 250ml
1 rolo de fita crepe marrom (não plástica)
2 tubos grandes de cola (110gr)
2 tubos de cola auto relevo tridimensional colorida
1 pincel de cabeça quadrada nº 16
1 caneta de retroprojetor preta
1 metro de papel contact transparente
1 conjunto de caneta colorida
1 pacote de lantejoula tamanho grande
1 caixa de giz de cera
1 pacote de papel fotográfico

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO
1 jogo pedagógico de acordo com a idade (LEGO
ou PEÇAS DE MADEIRA –tamanho grande)
panelinhas e ou carrinhos (brinquedo)
1 foto atual da criança 15x25.
1 pendrive 4 G
1 saco de palitos de picolé
1 tesoura sem ponta
1 maleta plástica para folhas A3
MATERIAL DE HIGIENE
2 pacotes de lenço umedecido
2 caixas de lenços de papel
1 pacote de papel toalha
1 muda de roupa para imprevistos na escola
(marcada com o nome) na mochila
1 camiseta usada (de adulto) para a hora da pintura
toalha pequena ou guardanapo de pano –
identificado com o nome, para a hora do lanche
1 almofada identificada com o nome
1 sacola de tecido personalizada com o nome da
criança para ser utilizada como “Sacola Literária”

 O uso do uniforme na Rede das Escolas ND é OBRIGATÓRIO
 Todo o material e uniforme devem ser identificados com o nome do estudante.
 O período de adaptação será informado na reunião.
 Reunião e entrega de materiais:
13/02/2019 – às 13h, nas respectivas salas de aula.
 Início das aulas:
14/02/2019 para as turmas Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Horário: 13h25min às 17h50min

