Infantil V

2021
Início das aulas 3 de fevereiro

Orientações gerais
Os materiais de uso individual deverão ser entregues diretamente às professoras
no dia 28/1, das 8h às 10h30 e no dia 1º/2, das 13h30 às 16h na própria sala de
aula. Não será possível receber o material no primeiro dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido na presença do responsável, e aqueles que não
atenderem a todos os critérios listados serão devolvidos.

Material de uso personalizado
Este material deverá estar devidamente identificado
com nome completo e ano/turma do aluno.

01 mochila pequena (com ou

01 troca de roupa - uniforme e

sem rodinhas)

roupa íntima

01 lancheira com toalha

08 máscaras (serão trocadas ao

pequena para o lanche

longo do dia a cada 2 horas ou
conforme necessidade)

01 tubo pequeno de álcool em
gel

01 pacote de lenços umedecidos

01 garrafinha de plástico

01 kit de higiene bucal contendo
01 escova de dentes na
caixinha de plástico
01 creme dental infantil
01 fio dental

Todos os materiais citados acima deverão ser repostos pela família ao
longo do ano, sempre que houver necessidade.

Material de uso individual
02 trocas de roupa – uniforme

Este material deverá estar devidamente identificado
e roupas íntimas
com nome completo e ano/turma do aluno.

01 garrafinha de plástico
01 pacote01
de estojo
lençosescolar
umedecidos

06 lápis pretos-jumbo (sem identificação - uso coletivo)

01 pasta-catálogo, tamanho A4,
com 50 plásticos grossos
(Sugestão para os alunos de 2020:
reaproveitar a pasta do ano anterior.)

05 borrachas brancas (sem identificação - uso coletivo)

03 pastas plásticas, tamanho A4,
01 caderno meia-pauta, capa dura,

amarela, com grampo

com espiral - 40 folhas (encapado com
plástico amarelo)

01 cartão telado (30 x 40 cm)

03 apontadores para lápis-jumbo

01 tesoura pequena sem ponta

com depósito (sem identificação - uso
coletivo)

(com o nome do aluno gravado)

Material de uso individual
Este material deverá estar devidamente identificado
com nome completo e ano/turma do aluno.

01 pasta transparente, tamanho A4,
amarela, com elástico

02 alfabetos móveis de E.V.A.
02 pacotes de números de E.V.A
Tela de tapeçaria crua (30x20cm )
Agulha para tapeçaria (de plástico)
Pinça grande (de plástico)

Livros Didáticos
Inglês
1. BIG JUNGLE FUN 3 - STUDENT’S BOOK
Editora Richmond
ISBN 9788466813235

Inglês
2. BIG JUNGLE FUN 3 - ACTIVITY BOOK
Editora Richmond
ISBN 9788466815499

Observações
Os três livros do Projeto Literário serão solicitados
em março de 2021.

Jogos e brinquedos
01 fantasia (Inglês)
01 kit de moldes para massinha de
modelar (com formas, rolinhos, tesoura de plástico etc.)

01 jogo de linguagem (letras, vogais,
alfabeto)

01 quebra-cabeça (material resistente) de 40 a 100 peças

01 pote ou balde de brinquedo com
blocos de montagem

01 jogo pedagógico
(Sugestões de acordo com a faixa
etária - 5 e 6 anos)
dominó (cores, formas, quantidades, animais, personagens,
numerais, profissões, letras)
jogo de trilha ou percurso
jogo de memória (animais, personagens, profissões, letras)
jogo de estratégia
jogo de classificação, seriação
ou sequência lógica

Uniforme
Todas as peças do uniforme deverão estar devidamente
identificadas com nome completo e ano/turma do aluno.
Uniforme e casaco do Colégio no modelo da
Educação Infantil, meias brancas e tênis

01 avental de Artes do Colégio Seriös
01 avental e uma bandana de Gastronomia do
Colégio Seriös
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