
 
 

BERÇÁRIO 
Educação Infantil - 2019 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

Para o Berçário II, não será adotado material didático (livros). 

Durante o ano letivo os alunos do Berçário II estarão 

realizando diversos projetos pedagógicos. Seguindo uma 

concepção de articulação entre as áreas do conhecimento 

e série. 

 

 

PROJETO LEITURA VIVA - MASCOTE 

 

 Viajando com o Seu Mascote 

Durante este ano, trabalharemos na Educação Infantil, por 

SEMESTRE, o Projeto “Viajando no mundo da imaginação”, 

onde cada criança terá contato direto com a leitura, fantasia e 

criatividade. 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 
 01 Pasta Clear Book BD - (40 plásticos) 

 01 Camisa branca com manga do tamanho 8 anos para atividade 

artística 

 01 Tela para pintura (30 cm x 40 cm) 

 01 Pasta Polionda  fina  preta com alça  ( tamanho A3) 

 01 Kit de forminhas de modelar 

 01 Saco de bexiga na cor verde 

 01 Emborrachado verde- folha aberta 

 01 Tubo de cola branca 110g 

 01 Emborrachado prata com glitter - folha aberta 

 01 Pacote de ofício colorido (100fls) 

 01 Pote de massa de modelar Soft (500 g) 

 01 DVD (usado) para atividade artística 

 01 Foto 10 x 7 (com o nome da criança no verso) 

 01 Caixa de lápis cara pintada (com 6 cores) dermatologicamente 

testada 

 01 Caixa de lápis de cera gizão (com 12 cores) 

 01 Caixa de cola colorida (com 6 cores) 

 02 Lixas grossas (madeira ou ferro) 225x275 

 01 Jogo educativo para faixa etária, de MDF ou Plástico 

 01 Pacote de lantejoula grande 

 01 Pacote de Color Set  120g/m² - 24 folhas 

 02 Pratos de papelão cru nº 04 

 01 Pacote de palito de picolé colorido (100 unid) 

 01 Metro de tecido estampado (chita) 

 01 Pacote de algodão bolinha 

 01 Revista usada (Casa, Claudia, Crescer) 

 05 Sacos de celofane transparente (30 x 40) 

 01 Pacote de forminha de doce 

 01 Lancheira e copo com bico (com o nome do aluno) 

 01 Toalha de mão com o nome do aluno 

 

OBS.: O material deverá ser entregue durante a semana do 

dia 25/02 a 01/03.  

 

NÃO RECEBEMOS MATERIAIS NO PERÍODO DE 

ADAPTAÇÃO. 

 

 

 

O QUE DEVE ESTAR DENTRO DA MOCHILA 

 

 01 pente ou escova de cabelos; 

 02 embalagens de lenços umedecidos; 

 02 caixas de lenços de papel; 

 01 tubo de pomada para assaduras; 

 01 muda de roupa (short e blusa do colégio, calcinha ou 

cueca e meias) com o nome; 

 01 sabonete líquido; 

 01 toalha de rosto; 

 01 par de chinelos. 

 

OBS.: ESSE MATERIAL DEVERÁ SER REPOSTO CONFORME O 

TÉRMINO DE CADA ITEM.  

 

 

UNIFORME 

 

OBS.: Informações sobre uniforme seguirão posteriormente. 

 

 

HORÁRIO DO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

 

 1ª semana (05/02 a 08/02) - Manhã: 7h30 às 9h30min / 

Tarde: 13h às 15h 

 2ª semana (11/02 a 15/02) - Manhã: 7h30 às 10h30min / 

Tarde:13h às 16h 

 A partir da 3ª semana de aula (18/02 a 22/02) horário normal 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

 Dia: 04/02/2019 - I Reunião de Pais - Orientações Gerais  

  Horário: 8h (Turno da Manhã); 14h (Turno da Tarde) 

  Local: Nas salas de aula do Bloco D 

 

 Dia: 05/02/2019 – Início do Ano Letivo 

  Horário: Manhã: 7h30min às 12h 

                   Tarde: 13h às 17h30min 

 

 A 1ª via da agenda do aluno será fornecida pelo Colégio. 

 O uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula. 

 Durante a elaboração de Projetos Pedagógicos, bem como 

das saídas pedagógicas, outros materiais poderão ser 

solicitados, assim como a contribuição para as lembranças de 

algumas datas comemorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


