EDUCAÇÃO INFANTIL – JARDIM III
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 brinquedo (sugestões: panelinha, comidinhas,
roupas para bonecas, carrinhos, etc).
01 caixa de bastão de cera (curtos) (6 cores).
01 caixa de cola colorida (6 cores).
01 caixa de giz pastel (12 cores).
01 caixa de lápis de cor (12 cores).
02 caixas de massinha de modelar (soft 12 cores).
01 camiseta velha e grande (p/ trabalhos com
tinta) + paninho para limpeza de pincel.
01 conjunto de canetinha hidrocor (ponta grossa)
(12 cores).
01 estojo para guardar canetinhas e lápis de cor.
01 estojo contendo: 1 lápis, 1 borracha, 1
apontador sem lixinho e 1 tesoura sem ponta.
01 jogo pedagógico (sugestões: quebra-cabeças,
memória, blocos de encaixe, etc.).
01 livro de história infantil. (Sugestões de autores:
Ziraldo, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, Eva
Furnari, Ana Maria Machado).
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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 paleta de tinta aquarela.
01 pincel “chato” número 14.
01 pote com tampa para guardar as massinhas de
modelar.
01 sacolinha simples de tecido (para livros da
biblioteca).
01 sacola de tecido (50cm de largura x 40cm de
comprimento).
01 tubo pequeno de cola gliter.
01 tubo de cola bastão 40g.
02 tubos de cola (lavável) 110g.
Momento da imaginação (sugestões: roupas,
colares, bolsas, óculos, máscara, tecidos, chapéu,
etc.).

LITERATURA INFANTIL: Durante o ano também será
solicitada 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 (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 (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: ___________

