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

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL II
4 anos completos até 31 de março/2019
MATERIAL DIDÁTICO

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO

1 obra literária- indicada pela professora da turma
1 caixa de giz de cera grande
1 estojo de canetinhas – 12 cores
50 folhas de desenho (sulfite 60)
30 folhas de ofício
2 blocos de desenho branco A3 com 20 folhas(29,7cmx42cm)
2 pacotes de folhas coloridas com 24 folhas (8 cores)
6 potes de massa de modelar
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 apontador de lápis
1 conjunto de cola colorida
1 pincel Nº20
1 tesoura sem ponta
2 pacotes de lantejoulas
1 rolo de papel crepom azul, amarelo ou marrom
2 tubos de cola – 90 grande
2 folha de EVA simples (branco, preto ou marrom)
2 folhas de EVA com glitter
1 caneta de retroprojetor (preta)
1 rolo de fita marrom – não plástica
1 pote de tinta guache azul
1 estojo grande – pode ser do ano anterior
1 pasta maleta A3 tamanho: 504 mm x 350mm x23mm- pode ser do ano anterior
1 saco de palitos de picolé
1 pasta plástica
1 kit de prendedores de madeira
1 saco de balões

1 jogo educativo compatível com a
idade (peças de encaixe tipo lego,
quebra-cabeça com letras e
figuras, numerais e quantidades) –
que não contenham peças em
papelão.
1 caixa de camisa encapada
1 camiseta usada (adulto) para usar
nas aulas de pintura de manga
longa
1 rolo de papel toalha
1 caixa de sapato encapada
1 bandeja de isopor
1 caixa de ovos 12 unidades(vazia)
1 bola de isopor pequena
1 pacote de palitos de picolé
1 pinça de sobrancelha
1 saco plástico resistente – sem
furos
10 botões
1 tela de pintura 20x30cm
Sacola de tecido carregar livro para
leitura. (pode ser do ano interior).
Fotos: 2 fotos 3x4 da criança
1 foto 13x18 da criança, 1 da
família,1 da mãe e 1 do pai;
1 almofada com o nome

 O uso do uniforme na Rede das Escolas ND é OBRIGATÓRIO
 TODO O MATERIAL E UNIFORME DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO ESTUDANTE.
 Reunião e entrega de materiais:
13/02/2019 – às 13h, nas respectivas salas de aula.

 Início das aulas:
14/02/2019 – para as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Horário:13h25min às 17h50min

