COLÉGIO SINODAL IBIRUBÁ
Aprender, crescer, evoluir fazendo a diferença!

LISTA DE MATERIAL – 2020
Nível III – Educação Infantil
MATERIAIS
IDENTIFICADOS (COM NOME):
 1 almofada com capa lavável;
 1 pincel nº 12 longo e chato;
 1 jogo de canetinhas ponta
grossa–Jumbo.
 1 tesoura sem ponta e com bom
corte
(sem
bichinhos
ou
desenhos);
 2 tubos de cola grande (90g);
 1 foto da criança 10x15 (ATUAL);
 3 fotos da criança 3x4 (ATUAL);
 1 arquivo AZ com 80 sacos
plásticos;
 1 toalha de rosto COM ALÇA;
 1 copo de plástico com alça e
sem canudo;
 1 escova de cabelo;
 1 camiseta velha tamanho
adulto p/ pintura.

MATERIAIS:
 1 livro de história infantil apropriado
para a faixa etária (histórias
ilustradas com figuras grandes);
 1 boneca ou carrinho de casa,
para deixar na sala;
 1 jogo de quebra-cabeça ou
memória adequado a faixa etária;
 1 bola de plástico;
 60 folhas sulfite 60-brancas;
 60 folhas sulfite 60- coloridas;
 1 bloco A3 – 20 folhas;
 1 folha de cartolina branca;
 2
folhas
dupla-face
(cores
diferentes);
 1 folha de cartoplex;
 1 folha de E.V.A;
 1 pacote pequeno de lantejoula;
 1 pote de glitter 3g (cor a escolher)
 1 lixa de fogão preta (ABERTA);
 1 papel crepom;
 1 pote de tinta guache -250ml
(exceto rosa e azul);
 1 pacote de palito de picolé
colorido (exceto azul);
 1 tubo de cola colorida;
 1 caixa de massa de modelar;
 1 novelo de lã pequeno;
 Botões coloridos de vários
tamanhos.

DATAS IMPORTANTES:
 12.02.2020 (quarta-feira): Reunião com pais entrega de materiais, às 18horas
nas dependências do Colégio Sinodal Ibirubá.
 17.02.2020 (segunda-feira): Início do período de adaptação;
 17.02.2020 (segunda-feira): Entrega do Atestado Médico para frequentar as
aulas de Motricidade (entregar para a professora, atualizado com data de
janeiro ou fevereiro);

AVISOS IMPORTANTES:
 O USO DO UNIFORME ESCOLAR É OBRIGATÓRIO e deverá ser usado
diariamente para melhor identificação do aluno;
 Os uniformes do Colégio Sinodal estão sendo comercializados nas seguintes
empresas: Confecções Únika (54.3324-3518 ou 54. 99117-4279), Confecções
Fleck, Scheilan Sports (54.99602-8542) e Confecções Klein (54.3387-1312);
 A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente,
durante todo o ano letivo;
 Entrevista dos responsáveis com a professora em data e horário a ser definido;
 Prezar pela simplicidade dos materiais;
 O material do ano anterior, em condições de uso, poderá ser aproveitado;
 Comprar apenas o solicitado, evitando excessos;
 Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não
trazem qualquer benefício ao processo educativo das crianças;
 Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição,
conforme a necessidade;
 Identificar todo o material escolar, peças do uniforme (CASACOS) e materiais
de higiene com nome completo;
 Trazer diariamente na mochila 1 par de calçados e 1 muda de roupa
completa identificados para eventuais trocas no período em que o aluno fica
na escola;
 Férias coletivas: Informamos que do dia 21.12.2019 até o dia 06.01.2020 não
haverá expediente no Colégio, estando suspensas nossas atividades em
razão das férias coletivas dos funcionários;
 No período das férias escolares a secretaria do colégio, estará aberta
somente no horário da manhã, das 8h às 11h30min a partir do dia 07.01(terçafeira) ao dia 24.01(sexta-feira).

Desejamos a vocês paz, harmonia, saúde, fé,
sabedoria, paciência, alegria e grandes histórias em 2020!
Família Sinodal

