LIVROS DIDÁTICOS:

 Sistema Anglo de Ensino e
Coleção Ensinando o Caminho
(vendidos na escola a partir do dia 26 de outubro)

EDUCAÇÃO INFANTIL

www.colegiodromos.com.br – (61) 3344-0004

EI-5

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2021
Educação Infantil

 Livros Literários para o projeto da Ciranda
(adquiridos no ato da matrícula e entregues no início do ano letivo)

Ferris Wheel 3 Student’s Book
Ferris Wheel 3 Activity Book
Autora: Carol Reed - Editora MacMillan
Sugestões de Livraria: SBS - Asa Sul: 61 9267-5431
Casa do Colegial - Asa Sul: 61 98477-0799
Shopping Risk - Taguatinga: 61 3351-2126
Sugerimos também que encomendem com antecedência.

UNIFORMES VENDIDOS NA ESCOLA - (Procurar Creuza na recepção)
* Material para as AULAS DE INFORMÁTICA poderá ser solicitado
posteriormente.
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO(A) ALUNO(A):
01 necessaire com escova de dente com protetor e creme dental (com nome)
01 toalhinha com nome gravado
01 pacote de saco de lixo 10 litros (para roupas molhadas da piscina)
Objetivo: Aquisição de hábitos de higiene.

LISTA DE MATERIAL
DIDÁTICO 2021

Língua Inglesa (não vendidos na escola)

01 par de meias antiderrapantes

01 pasta de plástico com alça A4 (para tarefa de casa)

Objetivo: Organizar as atividades realizadas no decorrer do ano.

01 tesoura de ponta arredondada (com nome gravado)
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina.

05 borrachas brancas
10 lápis grafite
02 apontadores
01 estojo completo com nome (lápis preto, borracha, lápis de cor) ficar na mochila
01 tesoura para cortar massinha de modelar
Objetivo: Desenvolver o grafismo, bem como a coordenação motora fina e realizar produções
artísticas.

Dromos

Objetivo: Proporcionar aos alunos conforto em sala.

EDUCAÇÃO INFANTIL

EI-5

MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA:
03 caixas de lápis de cor 12 cores – jumbo
Objetivo: Desenvolver o grafismo, bem como a coordenação motora fina e realizar produções
artísticas.

01 cola branca (90g)
01 refil de cola quente (grosso)
01 cola de isopor (40g)

Objetivo: Desenvolver atividades com colagem e materiais específicos.

01 bloco de criativo (colorido)
03 gibis - temas variados (novos)
01 pacote de balão nº 9 (azul)
Objetivo: Realizar atividades diversificadas durante o ano.

01 brinquedo pedagógico de madeira (alinhavo, encaixe, quebra-cabeça, jogo da memória)
01 cadarço de tênis qualquer cor
03 saquinhos de continhas para enfiagem (furo grande)

Dromos

LISTA DE MATERIAL
DIDÁTICO 2021

Objetivo: Desenvolver coordenação motora grossa e fina, bem como a socialização.

01 metro de TNT - cores diversas
01 folha de E.V.A - cores diversas
01m de papel contact (transparente)
01 cartolina dupla face (amarelo)
01 cartolina decorada
02 folhas de papel de seda (cores diversas)
Objetivo: Confeccionar materiais no decorrer do ano letivo.

01 pote de tinta guache (cores diversas) - 250ml
Objetivo: Desenvolver a produção artística.

03 potes de massa de modelar 500g - cores variadas
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina e diferenciar cores.

VENDIDO NA ESCOLA - MATERIAL EXCLUSIVO PARA
AS TURMAS DO INTEGRAL (INFANTIL III ATÉ O 3º ANO)

Senhores pais e responsáveis, favor verificar a data de validade dos produtos
e a qualidade. Todo material deve ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a).
A entrega deverá ser feita nos dias 1º e 02 de fevereiro
na recepção da escola, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
As crianças iniciarão as atividades no dia 03 de fevereiro de 2021.
*Sujeito a alteração de acordo com a Secretaria de Educação do DF

