
EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA I
4 anos completos até 31 de março/2022

 
MATERIAL DIDÁTICO: 
1 obra literária- indicada pela professora da turma                                                           
1 caixa de giz de cera grande
1 estojo de canetinhas – 12 cores 
30 folhas de desenho (sulfite 60)
20 folhas de ofício
1 bloco de desenho branco A3 com 20
folhas(29,7cmx42cm)
1 pacote de folhas coloridas com 24 folhas (8 cores)
2 potes de massa de modelar 
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 apontador de lápis
1 pincel Nº16 
1 pincel N°6 chato
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola – 90 grande
1 folha de EVA com glitter 
1 caneta de retroprojetor (preta)
1 rolos 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 pasta plástica ( do ano anterior)
10 folhas de papel fotográfico
1 rolo de papel contact
1 folha acetato1 bloco de folha A3 colorido
1 prancheta para trabalhos externos

 

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO:
1 caixa de camisa encapada
1 camiseta usada (adulto) de manga
longa, para as aulas de pintura
1 rolo de papel toalha
Sacola de tecido para carregar livro para
leitura (pode ser do ano interior)
Fotos: 2 fotos 3x4 da criança
1 almofada com o nome
1 caixa de cotonetes
1 caixa de lenços de papel
1 kit  de médico ou salão de beleza
1 brinquedo: carrinho ou boneca
pequenos

O uso do uniforme nas escolas da
Rede Notre Dame é OBRIGATÓRIO;
Os materiais e uniformes devem ser
identificados com o nome do estudante.

Reunião on-line:
10/02/2022 - quinta-feira, às 18h30min -
Link da reunião: meet.google.com/gxv-
tqkw-uow

Entrega de materiais: 
11/02/2022 - sexta-feira, das 13h às 15h,
nos portões da Educação Infantil, na
Avenida Pátria.

Início das aulas:
14/02/2022 - para as turmas da Educação
Infantil e Ensino Fundamental I
Horário: 13h25min às 17h50min


