
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 – NÍVEL 2 / EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
A venda de livros didáticos será exclusivamente através do link: 
https://www.livrofacil.net > senha: centenariolf 
 
LIVRO DIDÁTICO: 
Ensino Religioso: A criação... Em cooperação! Nível I. Ed. UMESP 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos marcados com o nome do(a) aluno(a)) 
 

Quantidade Descrição do Material 

02 unidades Fotos 3x4 

01 unidade Nécessaire com alças contendo: 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental e 01 toalhinha 

01 unidade Toalhinha para o lanche 

 01 caixa pequena com  foto da criança com a família, contendo: 2 calcinhas ou cuecas, 1 par de meias 
uma calça de abrigo, 1 shortinho/calçãozinho,1 camiseta manga curta e 1 de manga longa, 01 chinelinho 

01 unidade Caixa de lápis de cor grande e grosso (Sugestão Faber Castell) 

01 unidade DVD 

01 kit Jogo de têmpera gliter (sugestão: acrilex) 

03 unidades Caixas de massa de modelar 12 cores (grande) 

50 unidades Folhas de papel de desenho tamanho A3 

02 unidades Folhas de EVA. (lisa e estampada) 

20 unidades Folhas de papel de desenho colorida tamanho A3 

01 pacote  Letras pequenas em EVA 

01 pacote Folha lumipaper 

03 unidades Colas grandes 

02 unidades Cola gliter 

02 unidades Pinceis (grosso e fino) 

02 unidades Cola relevo crystal (sugestão: Acrilex) 

01 kit Tempera Guache – Fantasia Metalic (Sugestão: Acrilex) 

01 pacote Palito de picolé colorido 

02 unidades Rolo de fita parda ( grossa e fina sugestão:Eurocell) 

02 unidades Canetas permanentes (ponta grossa e ponta fina) 

03 unidades Rolo de fita dupla face (sugestão Eurocell) 

01 metro Feltro 

01 kit Têmpera guache tradicional com 12 cores (sugestão: acrilex) 

01 kit Enfeites pequenos em EVA 

01 unidade Pasta plástica fina 

50 unidades Folhas dura tamanho ofício 

1 kit Cola colorida com 6 cores 

 
MATERIAL A COMBINAR COM A PROFESSORA 

 

 01 livro de literatura infantil a partir da sugestão dada pela professora no dia da entrevista. 

 01 jogo pedagógico adequado a faixa etária. 
 

SUGESTÕES DE BRINQUEDOS 
 

•  Kit Construção 
•  Lego grande 
•  Bolas  
•  Kit casa e cozinha 

      
 
 
 
 
 
 
 

UNIFORME – O uso do uniforme completo da escola é 

obrigatório para todos (as) os (as) alunos (as) da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental (1º ano ao 9º ano). 
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório. 

Todo uniforme deverá estar identificado com o nome e turma 
do (a) aluno (a).   

Obs.: Ao longo do ano letivo, 

possivelmente, sejam solicitados outros tipos 
de materiais, conforme o desenvolvimento 
dos projetos no ano. As atividades referentes 
aos passeios também serão solicitadas de 
acordo com a necessidade.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida família, seja bem-vinda ao Colégio Centenário! É uma alegria recebê-los! 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível 2 e Nível 3 

AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS COM A PROFESSORA: 

Nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro agendar o horário para a entrevista individual com a professora pelo telefone 

3028-7050 / 3028-7029. 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: 

No dia 18/02/2019 (segunda-feira), às 18h, no Auditório. 

ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREVISTA INDIVIDUAL COM A PROFESSORA: 

Nos dias 14, 15 e 18 de fevereiro 2019 das 13h25min até às 17h50min é o período para as entrevistas com 

a professora e a entrega do material escolar. Caso a família não possa realizar a entrevista nestes dias, 

poderá agendar para as primeiras semanas de aula, após o período de adaptação escolar. 

Obs.: Não esqueça de agendar o seu horário! 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 20/02/2019 (quarta-feira) 

HORÁRIO DE AULA: 13h25min às 17h50min 

Adaptação escolar*:  

1ªsemana a aula é até às 15h30min. 

2ªsemana a aula é até às 16h30min. 

 

UNIFORME:  

O uso do uniforme completo da escola é obrigatório para a Educação Infantil. Todo o uniforme deverá ser 

identificado com o nome e turma do(a) aluno(a).  

ONDE COMPRAR O UNIFORME: 

 

A&A Confecções – localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 1839 (entre Av. Pres. Vargas e Av. Medianeira) – 

Telefone: (55) 3029.0189  

 

Sophia e Vitória – localizada na Rua Vidal de Negreiros, nº 175, bairro Itararé (próximo ao posto de saúde) 

– Telefone: (55) 3226.2278 

 

Acompanhe nossas atividades pelo site e pelo Facebook do Colégio Metodista Centenário! 

 

Santa Maria, 2019. 
 


