COLÉGIO ADVENTISTA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
LlSTA DE MATERIAIS / EDUCAÇÃO INFANTIL/1º ANO EF – 2016
MATERIAL INDIVIDUAL COM O NOME DO ALUNO

Pré IV

Pacote com 40 folhas de Extra Paper Cil (Grosso) Sugestão: REAL PAPER
Placa de E.V.A. colorida (enviar as placas abertas)

02 pacotes
02 Vermelho
01 Verde
01 Azul
01 Estampado

Papel crepom

02
(vermelho
verde)

Cartolina - cor opcional
Placa de E. V. A. atoalhado

Pré V

1º ano - EF

01 pacote
02 Amarelo
01 Laranja
01 Rosa
01 Estampado

01 pacote
02 Bege
01 Branco
01 Preto
01 Estampado

02 (amarelo e azul)

01 verde

--------01 (marrom)

--------01 (preto)

01
01 (branco)

Cartelas de adesivos com motivos infantis em tamanhos pequenos (NÃO trazer
temáticas: “Disney”, super heróis, fadas, duendes e similares)

10 cartelas

10 cartelas

10 cartelas

Caixa de giz de cera

01 caixa de giz de cera
curto, triangular
Sugestão: ACRILEX

01 caixa de giz de cera
curto, triangular
Sugestão: ACRILEX

Tinta tempera guache – Fantasia Metallic – com 06 unidades – ACRILEX
Tinta guache– Sugestão ACRILEX

01 caixa com 12
gizões de cera
jumbo. Sugestão:
FABER CASTELL
01 caixa
01 caixa

Cola colorida – Acrilex

01 caixa

Gliter - cor - opcional
l
Lantejoula cor – opcional
Lápis preto grafite de boa qualidade -

2 tubinhos - cores
diferentes
2 potinhos
03 JUMBO

2 tubinhos - cores
diferentes
2 potinhos
05 nº 02

--------05 nº. 02

01

03
02 Longo

03
02

02 caixa

02 caixa

Sugestão Faber Castell ou Staedtler

Borracha branca - Sugestão: Faber Castell
Apontador com depósito para lápis.
Caixa com lápis de cor com 12 unidades (LONGO) de boa qualidade
Caixa com lápis de cor com 12 unidades (JUMBO) Sugestão NORMA ou STAEDTLER
Tesoura sem ponta, com bom corte – com o nome gravado.
Tubos de cola branca 90gr - Sugestão: TENAZ – lavável
Caderno meia pauta, tamanho grande, capa dura - 40 folhas – Sugestão TILIBRA
KIDS
Caderno de desenho sem seda, capa dura, com 80 folhas, espiral superior
Sugestão TILIBRA KIDS (para o 1º ano milimetrado)
Caderno de linguagem capa dura 48 folhas com margem - Sugestão TILIBRA KIDS
Fita craft – marca 3M

e

01 Jumbo
--------01 caixas
01
02
---------

----------------

---------

-----------------

--------01
02
02

02
-----------------

--------01 caixa

--------01
02
02

---------

1

--------01 rolo

02
01 rolo

Avental plastificado para pintura de boa qualidade (com nome)
Fita de cetim – cor e largura opcionais
Palito de sorvete – cor natural – pacote com 50 unidades
Botões – escolher 1 formato para comparar, podendo ser: animal, flor, carro, estrela...
Pincel – Nº 12 – cabo longo
Massinha de Modelar - Sugestão: SOFT ACRILEX – Base amido
Caixa no formato de camisa resistente
Pasta plástica com aba elástica – 1 cm (para as tarefas)
Revistas velhas (Casa e Jardim, Veja, National Geografic, Super Interessante, Etc.).
Alfabeto móvel de EVA (BOA QUALIDADE, POIS SERÁ USADO DIARIAMENTE) com
letras repetidas. (78 peças ou 124 peças)
Dado – aquele utilizado em jogos
Fitilho (cor de sua preferencia)
Jogo Pedagógico – educativo envolvendo (números, vocabulário, cores, formas, letras,
dentre outros) de madeira ou plástico de boa qualidade de acordo com a faixa etária
Pote com peças de montagem de boa qualidade ou bloco lógicos
Caixa individual de material dourado – pequena
Estojo escolar

01
10 mts
2 pacotes
1 dúzia
01
04 cx. 12 unidades
01 Cor vermelha
01 vermelho
02
---------

01
10 mts
2 pacotes
1 dúzia
01
04 cx. 12 unidades
01 Cor verde
01 verde
02
01

----------------2 pacotes
--------01
02 caixas com12 cores
01 Cor azul
01 azul
02
01

1

1

--------01 jogo para 4 anos
de idade
01
01
01

--------01 jogo para 5 anos de
idade
01
01
01

1
1 rolo
01 jogo para 6 anos de
idade
--------01
01

Pasta catálogo chief A4 (TRAZER A PASTA PRONTA)
Livro – paradidático de acordo com a faixa etária. (não trazer temas como: Disney,
Super Heroi, Fadas, Duendes e similares.) Sugestão de compra- Sebos, ou Livrarias
evangélicas.

01 – C/ 50 PLAST.
01

01 – C/ 50 PLAST
01

01 – C/ 50 PLAST
01

DVD - boa qualidade - virgem

01

01

01

E-MAIL: seccam.anp@adventistas.org.br – maringá4.educacaoadventista.org.br
RUA LUIZ GAMA, 818 – CEP: 87014-110 – ZONA 4 – FONE/FAX: (44) 3224-3073

MARINGÁ – PARANÁ

COLÉGIO ADVENTISTA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
MATERIAL DE HIGIENE SOMENTE PARA O PRÉ IV E V
Material individual para ser mantido na mochila diariamente e reposto conforme a necessidade.
Tubo de creme dental pequeno (infantil)
01
01
Escova de dente com protetor somente nas cerdas
01
01
Toalha pequena bordada com nome
01
01

01
01
01

Os itens de higiene deverão estar em um nécessaire para não se perderem e manter a mochila organizada.
A higienização da toalha deverá ser semanal e a troca da escova a cada 3 meses está a cargo da família.
Para facilitar essa tarefa, a nécessaire estará todos os dias na mochila da criança.
OBSERVAÇÕES:
 1º ano do EF - Dia 12/02/2016 - Entrega dos materiais no turno que seu (sua) filho (a) está matriculado (a).
Contamos com a colaboração de cada família em enviar os materiais devidamente identificados, evitando assim,
qualquer tipo de transtorno na aula inaugural. Pedimos ainda aos pais, que esperem pela conferência dos
mesmos.
 Dia 15/02/2016: Volta às aulas para as turmas do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental.


Educação Infantil – Dias 15 e 16/02/2016 – Entrega de materiais e entrevistas dos pais com a professora e
coordenadora pedagógica em horário pré-agendado. (Nestes dias os alunos não terão aulas).



Dia 17/02/2016: Volta às aulas para as turmas da Educação Infantil.
Obs. Nos dias 17, 18 e 19, o horário de aulas poderá ser reduzido, de acordo com a necessidade de
adaptação da criança.
Manhã: das 7h30 às 10h
Tarde: das 13h30 às 16h

IMPORTANTE:









Durante o ano letivo, poderão ser solicitados materiais específicos para aulas diversificadas e o material
pedagógico de rotina deverá ser reposto conforme a necessidade.
Os alunos deverão estar com os livros didáticos até o dia 29/02/2016
O uniforme escolar, mochila e lancheira deverão ser identificados.
Orientamos que os livros didáticos sejam encapados para melhor conservação.
Como os cadernos são solicitados com capa dura não há necessidade de encapá-los, apenas etiquetá-los
com nome e série do aluno.
Cada aluno receberá no início do ano letivo, uma agenda escolar.
A grade com o horário específico das aulas será encaminhada bimestralmente.

HORÁRIO DAS AULAS DAS AULAS:
 Manhã: 7h15 às 11h45 - (2ª a 6ª feira)
 Tarde: 13h15 às 17h45 – (2ª a 5ª feira) - 13h15 às 16h30 – (6ª feira)
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O UNIFORME ESCOLAR:



O uso do uniforme completo é obrigatório, sendo: calça, bermuda, shorts saia, camiseta, tênis e blusa de
inverno, conforme regimento escolar.
Atenção: O uso de shorts saia só é permitido para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

MATERIAIS
SUGESTÃO DE LOJA
LIVROS/UNIFORMES SUPERBOM (SELS)

ENDEREÇO
Rua Pion. Benjamin Fernandes Dias, 81 – Jd. Iguaçu
CONTATO: 3220-7799

E-MAIL: seccam.anp@adventistas.org.br – maringá4.educacaoadventista.org.br
RUA LUIZ GAMA, 818 – CEP: 87014-110 – ZONA 4 – FONE/FAX: (44) 3224-3073

MARINGÁ – PARANÁ

