Rua Pe. Alziro Roggia, 115 - Santa Maria/RS
Fone: (055) 3220.4550
Site: www.colegioantonioalvesramos.g12.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL B
☞ Livro para o Projeto Temático Socioemocional: A Arca de Ninguém. Editora Scipione.
* Poderá ser comprado o livro usado. É só entrar em contato com as famílias com filho no NB em 2018.

MATERIAL INDIVIDUAL (DEVERÁ SER IDENTIFICADO):
01 tesoura (de boa qualidade e sem motivo infantil). Sugestão: Tramontina
01 pasta fina com elástico
02 lápis (sugestão HB nº 2)
01 camiseta usada (tamanho adulto) para atividades de pintura
01 caixa de lápis de cor grande (sugestão: Faber Castell)
01 conjunto de canetinhas hidrocor (ponta fina)
01 estojo para o material escolar

01 pincel chato nº12
01 apontador
01 borracha
Toalha para secar as mãos
Toalha ou guardanapo para o lanche
01 pote de lenço umedecido
02 tubo de cola tenaz 110g (um ficará no
estojo e o outro no colégio)

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA:
50 folhas de desenho A4 (210 X 297mm)
50 folhas de ofício coloridas
02 pacotes de folhas Lumi Paper
03 potes de massa de modelar soft 120g cores diferentes
01 jogo pedagógico: memória, quebra-cabeça ou encaixe
01 pacote de palito de picolé
01 caixa de giz de cera (grosso)
02 tubos de cola 110g (sugestão: Tenaz)
02 tintas acrílicas cor ____________________________________
01 brinquedo (boneca, carrinho, panelinha, kit fazendinha, etc.)
01 pote de tinta guache cor: _______________________________
01 folha de EVA lisa. Cor:__________________________________
01 folha de EVA com brilho. Cor: ____________________________

01 saquinho de olhos móveis para colagem
01 Alfabeto móvel em EVA
01 rolo de fita parda larga
01 rolo de fita dupla face
02 blocos de 50 folhas grossas A3 para o
portifólio
01 pacote de perfex
01 saco com números em EVA (0 a10 )
02 revistas (para recorte).
02 envelopes brancos tamanho A4
01 tela para pintura tamanho 24x30
02 saquinhos de lantejoula (grande)
01 caixa de cola colorida com 6 unidades
01 bolinha de isopor 25mm

OBSERVAÇÕES:
- Se não for comprar usado, o Livro para o Projeto Socioemocional poderá ser adquirido com os representantes do Grupo
Somos Educação, nos dias 30 e 31 de janeiro e 07 e 08 de fevereiro de 2019 das 8h às 18h no Colégio.
- Cada família deverá adquirir um portfólio para organização das atividades escolares. As folhas já foram solicitadas na lista
de material (02 blocos de 50 folhas grossas A3). O valor da capa, encadernação e para as fotos será fornecido na primeira
reunião de pais.
- Sugerimos cuidado quanto ao tamanho das mochilas.
- Em todo o material escolar, inclusive o uniforme, deverá constar o nome do aluno.
É obrigatório para a prática de Educação Física: garrafinha com água, uso de tênis e uniforme.

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS DO NB:
Data: 20/02/2019 (quarta-feira)

Horário: Das 18h 30min às 20h 30min

INÍCIO DO ANO LETIVO: 14/02/2019
► ATENÇÃO: NESTE DIA ACONTECERÁ APENAS O 1º ENCONTRO DA FAMÍLIA E ALUNOS COM OS
PROFESSORES E A ENTREGA DOS MATERIAIS. NA SEQUÊNCIA TODOS SERÃO DISPENSADOS.
Manhã: EI e EF1: 7h 30min – 11h 30min

Tarde: EI e EF1: 13h 30min – 17h 30min

