Lista de material da Educação Infantil- NÍVEL 5 /2018
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a)
b)
c)

As aulas em 2018 para o Nível 5 terão início no dia 31 de janeiro, às 13h, no Salão Nobre.
Os livros poderão ser adquiridos pelo site da distribuidora Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione Colégio Metodista Piracicabano e
digite a senha de acesso piraci18 para receber os descontos exclusivos para alunos do Colégio.
A família que adquirir pelo site da distribuidora Livro Fácil, até as datas limites abaixo, receberá na escola o pedido separado por aluno.
Último dia para comprar
17 de janeiro 2018
25 de janeiro 2018

01 mochila (adequada para a idade)
01 lancheira
01 toalhinha de mão (manter na lancheira)
01 caneca para água (plástica - manter na mochila)
01 troca de uniforme para ficar na MOCHILA
01 tapete retangular macio para sentar-se (40X60 tipo antiderrapante).
01 pasta polionda 28 cm x
38 cm x 05 cm (com alça)
01 caixa plástica 40,8 x 29,0
x 12,8 cm (modelo foto )
01 caderno de cartografia
capa dura espiral 48 folhas
sem seda (somente alunos
novos)
01 livro de história de preferência com letras
maiúsculas (adequado para a faixa etária *ver
observação)
01 jogo educativo próprio e interessante para faixa
etária.
1 Kit cozinha(panelinha, copinho, frutas) ou Kit
construtor (martelo, chave de fenda, prego)ou 1kit de
animais de plástico (selvagens, da fazenda, do
mar,etc) ou Kit profissões, etc.
02 tubos de cola bastão grande
03 potes de massinha de modelar (150 grs. cada)
cores variadas
01 cx de giz de cera longo
01 cx de cola gliter
01 rolo de fita crepe
01 caixa de lenço de papel com 100 unidades
01 pacote de papel toalha
01 pincel nº 18
01 pacote de bexigas coloridas com 50 unidades
01 pacote de canudo grosso dobrável (100 unidades)

Data prevista de entrega no Colégio
21 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

01 estojo de três repartições contendo:
- 04 lápis pretos n.º 02 apontados
- 01 caixa de lápis de cor longo – com 12 cores (modelo
triangular)
- 02 borrachas brancas
- 01 apontador com depósito
- 01 tesoura sem ponta com nome gravado
- 01 conj. de canetinha hidrográfica 12 cores (ponta fina)
*Os materiais do estojo devem estar com nome e serem
repostos sempre que necessário.

01 folha de papel presente tema infantil
02 folhas de etiqueta adesiva branca tamanho ofício
02 folhas de papel cartão- amarelo
02 folhas de papel celofane- azul
02 folhas de Color Set – vermelho
02 folhas de EVA – vermelho
02 folhas de cartolina - vermelha
02 rolos de crepom – verde
03 envelopes A4pardo
200 folhas de sulfite branca
50 folhas de papel criative paper (fluorescente)
05 plásticos grossos soltos sem furo.
01 camiseta (usada) para oficina de pintura
01 peça de roupa adulta e acessórios (usada), para ficar na
escola (casinha)
Sugestões:
Meninas: saia, vestido, blusa, bolsa, chapéu, colar, sapato,
cinto.
Meninos: camiseta, boné, chapéu, camisa, cinto, sapato.

Projeto Eco Mirim - Educação Infantil Grupo 5 – Reformulado- ISBN 978-85-467-0638-9 -Autores Cordi,Angela/
Cardoso,Daniele – Editora Positivo.
- INGLÊS – HATS ON TOP, STUDENT BOOK 1; AUTORES CAROLINE LINSE E ELLY SCHOTTMAN; EDITORA
MACMILLAN. ISBN: 978 02 304 44805 ( SÓ ALUNO NOVO DEVERÁ ADQUIRIR).

- Os materiais, devidamente identificados, deverão ser entregues na Educação Infantil no período de 17 à 24/01/2018
das 9h às 12h e das 13h às 17h, quando será conferido na presença do responsável pelo aluno (a). Não deixar para
trazer material no 1º dia de aula.
- O Atestado médico para prática de Educação Física e a Ficha Informativa de Saúde, devidamente preenchida, deverão
ser entregues na primeira semana de aula no caderno vai e vem.

OBS.

- INGLÊS- HATS ON TOP, ACTIVITY BOOK 1 ; AUTORES CAROLINE LINS E ELLY SCHOTTMAN; EDITORA:
MACMILLAN ISBN: 9780230444812 (SÓ ALUNO NOVO DEVERÁ ADQUIRIR).
Ensino Religioso – aguardar o início das aulas

IMPORTANTE

LIVROS

MATERIAL GERAL

MATERIAL DE USO PESSOAL
(Identificar material com
nome)

Lote
1º lote
2º lote

* Livro de História: Sugestão de autor: Ana Maria Machado/Ruth Rocha/Monteiro Lobato/Irmãos Grimm – ou por
assuntos abordados: animais da Amazônia/plantas/cores/dinossauros/universo/amizade.
No decorrer do ano letivo, poderá haver eventuais despesas com material pedagógico e outros eventos.
Reunião de Procedimentos Metodológicos: 25/01/2018

