CONTRATURNO
Kit Higiene
Um estojo plástico com alça para guardar: escova de
dente, creme dental e fio dental, escova de cabelo.
Prendedor elástico para cabelo (meninas).



Kit para hora do repouso
Travesseiro, lençol, fronha e uma manta fina: ficarão na
escola e serão enviados para casa quinzenalmente
para higienização.






Kit didático



















01 anilina comestível: AZUL
01 argila.
10 bandejas de papelão, fundo branco ou
natural, redondas. Tamanho 05 ou 06.
01 brinquedo.
01 caixa de cola colorida (6 cores).
01 caixa de canetinhas hidrocor (12 cores).
01 caixa de lápis de cor (12 cores).
01 camiseta velha e grande de manga longa.
01 cartolina color set (180g/m²).
02 colas bastão (40gr).
01 cola gliter transparente.
02 colas líquida lavável (110gr).
01 estojo com: borracha, apontador, tesoura
sem ponta, 2 lápis de escrever.
30 folhas A3 coloridas criativo cards
(120g/m²).
100 folhas A4 de desenho.
100 folhas A4 de ofício.
01 gibi.
01 jogo pedagógico (material resistente, de
preferência NÃO em E.V.A), envolvendo
alfabeto, sílabas e números. Sugestões:
Alfabeto silábico, Soletrando, Vocábulos,
Forma palavras, Dominó de palavras, Dominó







de frases, Memória alfabeto, Quebra-cabeças
das vogais, Quebra-cabeças de gravuras,
Palavras
cruzadas,
Minhoca
letrada,
Associação de vogais, Brincando com
números, Números e Quantidades, Bingo, etc.
02 lixas.
01 livro de história infantil adequado para a
faixa etária. (Sugestões de autores: Ziraldo,
Ruth Rocha, Monteiro Lobato, Eva Furnari, Ana
Maria Machado).
½ metro de algodão cru.
01 pacote de botões sortidos.
01 pacote de lantejoulas coloridas.
01 pacote de massa de modelar (soft 12
cores).
01 pincel nº 14.
01 pote de gliter.
01 pote de sorvete.
01 pote de tinta guache acrílica grande:
AZUL.
Sucatas variadas (caixas de leite, caixas de
remédios, potes, revistas, lã, retalhos de
tecido).

OBSERVAÇÕES:
1.

Para os alunos que participarem da oficina de
horta e jardinagem: 1 kit de jardinagem.

2.

O aluno deve trazer diariamente uma garrafinha
para água.

3.

Identifique o uniforme com o nome da criança para
evitar perdas.

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 (AZUL
MARINHO, AMARELO ou BRANCO).
OBSERVAÇÕES:
1)
2)
3)

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.
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.
Identifique o uniforme com o nome do aluno para evitar perdas.
COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________

