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LISTA DE MATERIAIS - EDUCAV - 1º e 2º ANO

2019

Material de uso coletivo (Não é necessário etiquetar o material.)

Informações Importantes
Adereço de festa (ex.: chapéu, óculos, marabu...)
Avental ou camiseta velha para pintura (tamanho maior)
REUNIÃO DE PAIS ANTES
Bloco desenho branco Canson, 140 g/m, Formato A3
DO INÍCIO DAS AULAS
Caixas de lenços descartáveis
Dia: 09/02/2019 (Sábado)
Caixas de massa de modelar Soft baby colors –Acrilex
Sua presença é imprescindível.
Cruzadinhas – Editora Lê
Objetivo: apresentar informações gerais e
Estojo escolar com lápis, borracha, apontador, tesoura e cola
a proposta pedagógica da série.
Fantasia usada
Turmas da Manhã: 8 h, pontualmente,
Fita crepe Scotch 3M – marrom - Ref 3777
com duração de 02 horas.
Forminhas e/ou instrumentos para brincar de
Turmas da TARDE: 14 h, pontualmente,
massinha, como: rolinho, tesoura e outros.
com duração de 02 horas.
01 - Jogo pedagógico apropriado a série:
01º Ano- Can-Can ou Uno
TRAZER TODO MATERIAL COLETIVO
02º Ano- Jogo da memória ou Imagem em ação Junior
PARA SER ENTREGUE AO PROFESSOR.
01 - Lupa de aumento portátil de vidro com cabo.
01 - Mandala de madeira para pintar
01 - Potinho de latejoula
01 m- Tecido algodão cru
01 - Quebra cabeça (Puzzle gigante 48 peças, cada peça +-10cm)
02 - Livros de história em caixa alta indicado para essa faixa etária.
02 - Revistas antigas para recorte - cuidar para que não contenha conteúdo inapropriado à faixa etária.
01 - Kit brinquedo, por exemplo: cozinha, ferramenta, médico, salão de beleza, cientista, carrinhos, bonecas...
03 - Revistas em quadrinhos - Não enviar gibi Turma da Mônica jovem
03 - Pastas plástica com ferragem de plástico - cor livre com 20 plásticos cada.
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Material de uso individual (Todo uniforme e material individual deve estar etiquetado com o nome do aluno)
01 - Calcinha ou cueca e 01 par de meias (com nome)
01 - Estojo (nécessaire) para guardar o material de higiene com: 1 escova de dente, 1 creme dental,
1 escova ou pente para cabelo (com nome)
01 - Garrafa para água (colocar nome)
01 - Muda de roupa (uniforme – com nome) e um calçado
01 - Par de chinelos de borracha
01 - Travesseiro, 1 lençol com nome para uso da criança no momento do descanso no colégio (se for o caso)

Aulas específicas
Para cada modalidade de aula especializada, a criança deverá trazer o traje/material adequado para sua prática.
Judô: Kimono branco e par de chinelos.
Ballet: Collant, meia calça, sapatilha, saia e rede para coque na cor rosa.
Música: Ukulele.

