
 

O uniforme e todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. 
O uso de tênis é obrigatório, diariamente. 

INFANTIL I 
 

*** UNIFORME – EXIGIDO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULA.  

  MATERIAL INDIVIDUAL  
 
 02 cadernos SEM PAUTA, 60 folhas, capa dura ALIBOMBOM  
 03 caixas de lápis de cor JUMBÃO triangular ou hexagonal  
 02 caixas de giz de cera 12 cores  
 02 estojos de pincel atômico grosso 12 cores SUPER COR/ LAVÁVEL   
 02 colas líquidas de 90 ml 
 05 colas em bastão 40g 
 02 pastas transparentes, finas, c/elástico  
 06 potes de massinha de modelar cores variadas. Sugestão: PLAY DOH 141g, com cinco forminhas de modelar 
 02 tesouras de ponta redonda: uma com equipamento de aprendizagem motora. Sugestão: MODELO   

  KOOPY. A outra tesoura normal (sem equipamento de aprendizagem motora), com identificação. 
 01 estojo contendo: 04 lápis de escrever JUMBÃO, 02 apontadores com lixeirinha, 03 borrachas macias 

  brancas  
 01 estojo com duas repartições para guardar as canetinhas e giz de cera  
 02 pacotes de palito de picolé de madeira c/ pontas arredondadas c/ 50 unidades 
 01 brinquedo pedagógico para faixa etária da criança (ex: jogos que envolvem o alfabeto e os  

  números, quebra-cabeça, blocos lógicos, jogo de memória, dominó com o alfabeto ou números, alinhavo de formas geométricas )  

02 livros de literatura infantil ( Os títulos das obras literárias serão encaminhados aos senhores, para aquisição, no início do ano letivo) 

01 agenda (Sugere-se a aquisição da agenda modelo Colégio Edna Roriz, à venda no próprio Colégio a partir do início das aulas, devido à 
especificidade das comunicações entre a Família e a Escola e pela mesma conter informações específicas sobre o funcionamento e sobre a 
rotina escolar) 

 

LIVROS ADOTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL  
 01 escova de dente  
 01 creme dental  
 01 escova de cabelo  
 01 pacote de lenço umedecido  
 01 avental para artes  
 
OBSERVAÇÕES: Os materiais de higiene pessoal devem ser repostos durante o ano, sempre que necessário.  É aconselhável que 

a criança tenha em sua mochila roupas e chinelo para trocas.  

 

Língua Inglesa 

AMER SUPER SAFARI 1 
SB W/DVD ROM 

 

Projeto Presente Matemática 

Projeto Presente Ed. Inf. - (Mat.) 
Ed. Moderna Ed: 1ª Edição 
Autor: Larissa Guirao Bossoni, 

Madeline Maia,  Maria Clara 
Galvão 

Disciplina: Matemática 

 

Projeto Presente Linguagem 

Projeto Presente Ed. Inf. - 
(L.P.) 

Ed. Moderna Ed: 1ª Edição 

Autor: Andréa de Fátima Dias, 
Miruna Genoino, Rosana ElKadri 

Disciplina: Linguagem 

 

Projeto Presente Natureza e 
Sociedade 

Projeto Presente Ed. Inf. - 

(Natureza e Soc.) 
Ed. Moderna Ed: 1ª Edição 
Autor: Judith Nuria Maida, 

Lilian Bacich 
Disciplina: Integrado 

http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8A9DB3D59F2
http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8A2EC4E7B4F
http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8A2EC4E7B4F
http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8AC0FB0790C
http://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E24D324012E3468FB9B325F&IdColecaoCatalogo=8A808A8254E5DAFF0154E8AC0FB0790C

