COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Técnicos em Informática, Administração e Logística
Avenida Getúlio Vargas, 4388 - São Leopoldo - RS. Fone/Fax: (51) 3037-8200

Site: www.concordiasl.com.br / E-mail: concordia@concordiasl.com.br

MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2018 - JARDIM II
REUNIÃO COM OS PAIS (sem a presença do aluno): dia 15/02/2018, às 18h.

LANCHE: Deve vir de casa, sempre acompanhado de um guardanapo limpo (tecido) e identificado, se for
necessário guardá-lo na geladeira.
HIGIENE: 01 toalha pequena com o nome da criança.
HIDRATAÇÃO: 01 garrafinha para água.
MATERIAL: TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO.










































01 almofada.
01 balde com pá para brincadeiras na areia.
01 bandeja plástica que caiba embaixo da mesinha para guardar materiais (7cm alt. – 35cm
comp.).
01 caixa de bastões de cera grossos (curtos).
01 caixa de cola colorida com 6 unidades.
01 caixa de giz pastel.
01 caixa de lápis de cor 12 cores.
02 caixas de massinha de modelar.
01 camiseta velha e grande (p/ trabalhos com tinta) + paninho para limpeza de pincel.
01 caneta permanente preta.
01 conjunto de canetinhas hidrocor (ponta grossa) 12 cores.
01 estojo contendo: 1 lápis, 1 borracha, 1 apontador sem lixinho e 1 tesoura sem ponta.
01 folha de E.V.A. com gliter. LARANJA.
03 folhas de E.V.A. LARANJA.
30 folhas A3 coloridas criativo cards (120g/m²).
30 folhas A3 desenho.
30 folhas A4 desenho.
30 folhas A4 ofício.
01 jogo ou brinquedo pedagógico (sugestões: panelinha, comidinhas, quebra-cabeças, memória,
blocos de encaixe, roupas para bonecas, carrinhos, etc.).
01 livro de história infantil. (sugestões de autores: Ziraldo, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, Eva
Furnari, Ana Maria Machado).
01 livro infantil em Inglês. (sugestões de editoras: Oxford, Scholastic, Cambridge, University Press).
01 lixa nº 60 ou 80 (tamanho A4).
01 pacote de argila.
01 pacote de lantejoulas. LARANJA.
01 pacote palito picolé. LARANJA.
01 papel crepom. LARANJA.
01 pasta com 50 plásticos (que permita o acréscimo de mais plásticos) para as avaliações. Alunos
do colégio: trazer a pasta do ano anterior com as respectivas avaliações.
01 pasta plástica fina com elástico para tema.
01 pincel “chato” número 14.
01 pote de anilina comestível líquida. LARANJA.
01 pote de tinta guache grande. LARANJA.
01 pote para lavar pincel.
01 pote com tampa para guardar as massinhas de modelar.
01 revista para recorte.
01 sacolinha simples de tecido (para livros da biblioteca).
02 tubos pequenos de cola gliter.
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01 tubo de cola bastão 90g.



02 tubos de cola (lavável) 90g.
Momento da imaginação (sugestões: roupas, colares, bolsas, óculos, máscara, tecidos, chapéu,

etc.)
LITERATURA INFANTIL: Durante o ano também serão solicitadas a compra de livros de literatura infantil.
Os pais serão informados via bilhete.
ATIVIDADES EXTRACLASSE: Estas atividades serão programadas conforme o conteúdo que será
desenvolvido em sala de aula (são saídas de estudos, culturais e de confraternização). Os pais serão
comunicados via bilhetes e/ou reuniões.
O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA.
CASACÕES (COM OU SEM LOGOTIPO), PARA DIAS DE FRIO INTENSO, DEVEM SER DA COR DO
UNIFORME, NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
1) Solicitamos que o material seja providenciado para a 1.ª semana de aula e com a
identificação do aluno. Os professores pedem que as compras sejam feitas conforme o que foi
solicitado.

COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________
Disciplina: ________________________________
Professor(a):_______________________________

Modelo de Identificação para cadernos e pastas (colocar na capa).

2) O uso de qualquer corretivo líquido não será permitido no ambiente escolar ou em trabalhos
realizados em casa.
3) As referências bibliográficas que não foram citadas nessa lista serão indicadas pelos
professores, no início e decorrer do ano letivo, assim como alguns materiais específicos de
cada Componente Curricular.
4) O aluno deve trazer diariamente uma garrafa para água.
5) Identifique o uniforme com o nome do aluno para evitar perdas.
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ORIENTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DE ROBÓTICA
Blumenau, 11 de Dezembro de 2017.
Senhores Pais,
Gostaríamos de informar que a partir de 2018 o Colégio Luterano Concórdia de São Leopoldo, em parceria com a
ROBOMIND, oferecerá um curso que tem como objetivo promover a capacidade de resolução de problemas por
meio do trabalho em equipe. Esse curso utiliza a robótica educacional como ferramenta de ensino e aprendizagem.
Percebemos que os alunos sentem necessidade de saber cada vez mais sobre o mundo em que vivem e
principalmente de interagirem de forma ativa com este contexto, não sendo apenas consumidores de informações e
soluções já desenvolvidas. Raciocínio lógico, resolução de problemas, iniciativa, organização, interpretação e
análise e a troca de ideias são algumas habilidades e atividades desenvolvidas durante as aulas.
O material didático para essa atividade deverá ser adquirido diretamente da ROBOMIND conforme as orientações
abaixo. O valor do mesmo será de R$ 230,00 para pagamento via boleto, e de R$ 242,11 para pagamento via cartão
de crédito. Através do cartão de crédito o valor poderá ser parcelado em até 10 vezes.
Para efetuar a compra proceda da seguinte forma:
Acesse o site http://livraria.robomind.com.br.
No item LIVROS, selecione a opção Curricular.
Aberta a página onde aparecem os livros, selecione o livro da turma do(a) seu(sua) filho(a). Para fazer esta
escolha confira na lista abaixo qual o nome do material da turma que seu/sua filho/a frequentará em 2018.
(Obs.: Nesse momento será informado o valor do material sem o desconto estabelecido no convênio).
Após selecionar o livro, acione a opção COMPRAR.
Neste momento abrirá uma página com um local identificado pela expressão Código do cupom. Insira nesse
local o código CONCORDIASL2018.
Na sequência, clique no botão APLICAR CUPOM. Esse procedimento dará acesso ao desconto conforme
estabelecido na parceria firmada com o Colégio.
Finalize a compra. Nesse momento abrirá a página para inserção dos dados do comprador e para a escolha
da opção de pagamento (boleto ou cartão de crédito).
Relação dos livros de acordo com cada ano.
KIDSMIND 3 anos (para alunos do Jardim 1).
KIDSMIND 4 anos (para alunos do Jardim 2).
KIDSMIND 5 anos (para alunos do Jardim 3).
LIP1 (para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 1).
LIP2 (para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 1).
TIP1 (para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1).
TIP1 (para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 1).
TIP1 (para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1).
ROBÓTICS MÓDULO ASIMO (para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2).
ROBÓTICS MÓDULO ROBI (para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2).
ROBÓTICS MÓDULO SPIRIT (para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2).
ROBÓTICS MÓDLO OPORTUNITY (para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2).
Atenciosamente,
ROBOMIND
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