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INFORMAÇÕES
Início das aulas:
As informações serão fornecidas posteriormente.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL AOS PAIS
Nesta oportunidade, os pais compartilharão
informações sobre o(a) seu(sua) filho(a). É interessante que
a criança participe desse encontro.

MATERIAIS DE ARTES
O material integral do ano letivo ou correspondente ao
que será utilizado na 1ª unidade deverá ser entregue até o 1º
dia de aula. Referente a 2ª unidade até o dia 30/04 e a
3ª unidade até o dia 06/08.

Os materiais de artes solicitados na lista serão utilizados nas
aulas de artes e na sala de aula durante o ano letivo, conforme
Informamos que é facultado aos pais a entrega do material de forma plano de execução anexo.
integral ou parcial, conforme o quantitativo de cada unidade ou, caso
desejem, podem optar pelo pagamento do valor correspondente a taxa
MATERIAIS DE USO DIÁRIO
de material para que o Colégio providencie. Ressaltamos que à taxa
refere-se apenas ao material de artes, NÃO estando inclusos os demais
Os materiais de uso diário serão mantidos na mochila, sob a
materiais de uso pessoal do aluno.
responsabilidade do aluno. Sempre que necessário, serão
repostos pela família.
01 Bloco A3
02 Caixas de gizão cera (12 unidades) grosso
Todos os objetos devem ser identificados com o nome
02 Caixas de hidrocor (12 unidades) grosso
completo, ano e turma da criança.
02 Caixas de lápis de cor (12 unidades)
01 Folha de papel contact colorido
Cola bastão grande
03 Folhas de papel celofane
Tesoura de metal sem ponta (nome gravado)
02 Folhas de papel de presente (liso ou estampado)
Régua (30 cm)
02 Folhas de papel lustro (cores variadas)
Apontador com depósito
05 Folhas de papel metro (branca)
Lápis de escrever
05 Folhas de papel metro (pardo)
Borracha
02 Kamis (cores variadas)
02 Marcadores de Texto (cores variadas)
01 Pacote de bloco criativo
Caixa de hidrocor (12 unidades)
01 Pacote de forminha de doce (qualquer tamanho)
Caixa de lápis de cor (12 unidades)
01 Pacote de lantejoula (qualquer cor)
Caixa de lápis de cera (12 unidades)
01 Pacote de papel vergê (50 fls.), 180g (branco)
Agenda escolar (uma folha para cada dia útil) tamanho MÉDIO
02 Pacotes de papel criativo
Avental plástico (Aula de artes-opcional)
04 Peças de papel crepom (cores variadas)
01 Placa de E.V.A. (cores variadas)
Pacote de saco plástico para portifólio do aluno - 20 unidades
02 Potes de 250 ml de tinta guache colorida
MATERIAIS DE SALA DE AULA
01 Rolo de pintura
01Tela 30 cm x 30 cm (Projeto de artes)
o
01 Fichário
01 Pincel n 10
o
01 Classificador rápido
01 Pincel n 14
o
01 Caderno de desenho grande de 96 folhas (capa dura)
01 Pincel n 20
01 Jogo pedagógico (compatível à faixa etária)
02 Caixas de cola glitter
03 Lápis de escrever
01 Pote de tinta acrílica brilhante (qualquer cor)
02 Lápis de escrever jumbo
02 Pacotes de massa de modelar
01 Tinta relevo
01 Pacote de bola de soprar colorida
Caso seja do interesse da família, o Colégio dispõe para venda,
01 Fita adesiva larga transparente
no Núcleo de Atendimento, o fichário e o classificador rápido
01 Cola branca (pequena)
com a logomarca do Integral Kids.
01 Pacote de algodão
30 cm de tecido com estampa
Atenção: Os materiais de uso pessoal e de sala de aula não
01 Novelo de lã (laranja, vermelho, azul, amarelo, verde ou branco)
estão inclusos na taxa de materiais de Artes.
01 Rolo de fita adesiva
Os pais deverão adquirir nas livrarias da cidade.
30 cm de feltro (qualquer cor)
01 Caixa de cola colorida
OBSERVAÇÕES
02 Folhas de papel Carmem (cores variadas)
01 Folha de Carmem fantasia
É necessário que a agenda seja tamanho médio, uma folha
01 Folha de Duplex (qualquer cor)
para cada dia. Tamanho: 140 x 200mm.
02 Folhas de E.V.A. com gliter (cores variadas)
o
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CIRANDA DE LIVROS / BIBLIOTECA DE SALA
3 livros literários, a critério da família e compatíveis com a
faixa etária. (Lista em anexo)
Os livros deverão ser entregues à professora forrados e
o
identificados com o nome e a turma do aluno no 1 dia de aula.

LIVROS DIDÁTICOS
Os livros didáticos (SAS) Sistema Ari de Sá, os Cadernos de
Atividade (Integral Kids), os livros de inglês (Macmillan) e o
livro Maker, para maior comodidade, estão disponíveis no
Colégio Integral.

de

LIVROS LITERÁRIOS
I, II e III UNIDADE

I Unidade
Informaremos,
posteriormente,
os livros literários
Cavalgando
o arco-íris
trabalhados
nas
unidades.
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna

II Unidade
Meu livro de Folclore
Autor: Ricardo Azevedo
Editora: Ática

III Unidade
1 Livro de contos clássicos (à escolha do aluno).
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