SRS PAIS OU RESPONSÁVEIS

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O
PROJETO DE LEITURA, para oferecer histórias orais e escritas
O Colégio Objetivo pede

para as crianças o quanto antes, pois assim, serão maiores as chances
das mesmas adquirirem o gosto pela leitura; estes livros são
importantes para ampliar o vocabulário oral e facilitar a aprendizagem
como um todo.
NESTE ANO OS LIVROS SERÃO ADOTADOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA
ELEFANTE LETRADO. A AQUISIÇÃO SERÁ DIVULGADA POSTERIORMENTE.

Lista de Material
REUNIÃO DE PAIS
26 DE JANEIRO DE 2021
ÀS 17 HORAS

Infantil III
CONTAMOS COM VOCÊS.

LEMBRETE IMPORTANTE
Todo material deverá ser etiquetado com o nome e série do
aluno.
2. Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera,
tesoura, estojo, régua, apontador, etc. do ano anterior, desde que
estejam em bom estado.
3. Todo o material a seguir, deve ser entregue no colégio antes do
início das aulas para ser organizado nos armários.
1.

Infantil III

ENTREGAR DIA 21 DE JANEIRO
-

1 caixa plástica (17x28x12 cm, não pode ser maior):usar a mesma do ano
passado.
1 pasta plástica pequena com elástico (não pode ser grande) para enviar
lição de casa
1 caixa de pintura a dedo
1 caixa de lápis de cor aquarela ( Faber Castell)
1 caixa de guache com 6 cores
1 caixas de ecolápis de cor com 12 cores
1 caixa de GIZ SUPER SOFT (sugestão: Faber Castell)
2 caixas de massa de modelar 12 cores (sugestão: UTTI-GUTTI)
1 tubo de cola líquida branca de 90g
1 fita crepe
1 pincel redondo nº20
1 pacote de balões amarelos
100 folhas de sulfite branca para atividade em sala de aula
2 gibis para leitura
1 livrinho de leitura para faixa etária em bom estado
1 copo com tampa plástica (tipo requeijão, para guardar massinha)
1 bloco de papel Max Colorset
1 bloco de papel Vergê 120mg
1 avental de pintura “oficina de arte” do Objetivo, com nome do aluno.
Disponível para compra na recepção do colégio, o mesmo do passado.

Trazer no 1º dia de aula
-

-

DENTRO de 1 estojo com 3 divisórias:
*2 borrachas macias (sugestão: super soft preta Faber Castell)
*4 ecolápis jumbo grafite (sugestão: Faber Castell)
*2 apontadores com depósito
1 tesoura sem ponta com nome gravado
2 colas bastões média (sugestão: Pritt ou Faber Castell)
1 jogo de caneta hidrocor VAI E VEM 12 cores (sugestão: Faber Castell)
*Itens em quantidade maior como lápis e borracha ficarão guardados na caixa
do aluno e, usados quando necessário.

Material de higiene para ficar em sala de aula:
- 2 caixas de lenço descartável

Manter na lancheira: OBRIGATÓRIO
- 1 guardanapo de pano ou jogo americano para o lanche.
Manter na mochila: OBRIGATÓRIO
- 1 pacote de lenço umedecido de sua preferência.
- 1 troca de roupa, com peças do uniforme, calcinha ou cueca e uma
troca de calçado.

Todos os itens com o nome do aluno

marcado..
-

1 sacola plástica para enviar roupa suja.

Manter na nécessaire com nome: OBRIGATÓRIO
1 escova de dente, creme dental, toalhinha e caneca que ficará na
mochila e deve ser verificada diariamente pelos responsáveis.
DEVIDO A PANDEMIA E POR NÃO TERMOS UTILIZADO OS PAPÉIS
UTILIZADOS EM 2020, ESTES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS SOMENTE PARA
ALUNOS NOVOS
- 3 folhas de E.V.A. (cor da pele)
- 3 folhas de color set (vermelho)
- 1 caixa de lenço descartável

*Kit de papéis especiais: R$20,00. – este valor somente poderá ser
pago na tesouraria do colégio.
 Existem alguns papéis (flocado, gliter, paetês, etc) que para
facilitar para as famílias, compramos de acordo com a
necessidade, por isto pedimos R$20,00 para adquiri-los.
Caso os pais queiram adquiri-los em outro local favor entrar em
contato com a coordenação para receber a lista.
Não aceitaremos papéis enrolados individualmente, pois os mesmos
estragam. As folhas deverão ser entregues abertas.

OBS: É obrigatório trazer uma garrafinha de água para uso individual.

Feliz 2021!!!

