
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 – MATERNAL I /EDUCAÇÃO INFANTIL 
TODO O  MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO/A ESTUDANTE 

 

Quantidade Descrição do Material 

02 unidades Fotos 3x4 

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

01 kit  Uniforme de ballet para as meninas: malha e saiote . Sapatilha, faixa, meia e rede para o 
“coquinho”  

01 kit  Uniforme de futsal para os meninos: calção de esporte e camiseta/regata de atleta  
01 unidade Toalhinha para o lanche 

01 unidade Garrafa para água  

 

01 caixa organizadora identificada 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, 1 chinelinho,1 
pacote de lenço umedecido,1 pomada para assadura, fraldas e 1 rolo de saco plástico 
transparente para colocar as roupas sujas. 

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

01 unidade Jogo de canetinhas 12 cores (Sugestão Faber Castell) 

02 unidades Canetas permanentes (ponta grossa e ponta fina) 

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

02 unidades Pinceis (grosso e fino) 

02 pacotes Palito de picolé (colorido e sem cor) 

01 kit Enfeites pequenos em EVA 

01 pacote  Letras pequenas em EVA 

02 unidades  Folhas de EVA (lisa e estampada/atoalhada) 

01 unidade Cola instantânea (tek bond ou para artesanato) 

03 unidades Colas grandes 

02 unidades Cola gliter 

01 kit Cola colorida com 6 cores 

04 unidades Bastão de cola quente (finos) 

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

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

02 unidades Folha de lixa (grossa e fina) 

01 unidade Folha de papel celofane 

01 unidade Folha de papel crepom 

02 pacotes Folhas dura tamanho ofício 

02 pacotes Folhas lumipaper 

01 pacotes  Folhas de papel desenho tamanho A3 

02 pacote  Folhas de papel desenho colorida tamanho A3 

02 metros Folha de papel pardo 

02 metros  TNT  

01 unidade   DVD -r virgem  

01 unidades DVD de filme infantil  

 



 

 

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; 

 01 brinquedo adequado para a faixa etária; 

 01 forminha/ brinquedo para massa de modelar; 

 01 avental de plástico para uso de tinta; 

 01 sacola para as atividades pedagógicas. 
 

SUGESTÕES DE BRINQUEDOS:  kit construção; lego grande; bola; kit casa e cozinha; kit massa de 

modelar; bonecas; carrinhos. 
 
Ensino Religioso: A criação... Em cooperação! Nível 2. Ed. UMESP 
 

Agenda escolar: Neste ano, toda a comunicação do Colégio Metodista Centenário 

com os familiares passará a ser realizada pelo aplicativo de Agenda Virtual – IsCool 

App. Link para aquisição: www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp 

 

 

 

 

 

 

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

 

Atualizada em: 23/01/2020 

 

 

  

UNIFORME – o uso do uniforme completo da escola é 

obrigatório para todos (as) os (as) estudantes (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) estudante. 

 

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. 

http://www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp


 

 

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

 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I E MATERNAL II 

 

AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS COM A PROFESSORA: 
A partir do dia 06 de fevereiro agendar o horário para a entrevista individual com a 
professora pelos telefones 30287050 / 30287029. 
 
ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREVISTA INDIVIDUAL COM A PROFESSORA: 
Nos dias 14, 17 e 18 de fevereiro -  turno tarde 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 nesses dias, poderá ser agendada para as primeiras semanas 
de aula, após o período de adaptação escolar. Obs.: Não esqueça de agendar o seu 
horário no período previsto! 
 
PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES: 
No dia 18/02/2020 (terça-feira) às 18 horas no auditório e após, terá reunião com as 
professoras nas salas de aula. 
 
INÍCIO DAS AULAS: 19/02/2020 (quarta-feira) 
HORÁRIO DE AULA: 13h25min às 17h50min 
Adaptação escolar*:  
1ªsemana a aula é até às 15h30min. 
2ªsemana a aula é até às 16h30min. 
 

 MATERIAL DIDÁTICO DE ENSINO RELIGIOSO - http://www.educashop.com.br/ 

 
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) estudante.  
 
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   

 
 

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

Atualizada em: 22/01/2020 

http://www.educashop.com.br/

