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MATERIAL  

1º SEMESTRE 

Entrega: 

 04 a 7/02 

2º SEMESTRE 

Entrega:  03 a 

7/08 

 

TOTAL 

Foto 3x4 (entregar no 1º dia de aula) 02 - 02 

Borracha de boa qualidade (sujeito a reposição) 01 - 01 

Estojo de canetinha hidrocor (12 unidades) 01 - 01 

Brinquedos pedagógicos próprios para crianças 

com até 05 anos de idade (números e letras) 

01 - 01 

Caderno de desenho grande, espiral – 98 

fls.(sem pauta, sem folha de seda, encapados 

com nome e sujeito a reposição) 

02 - 02 

Caderno de desenho grande, espiral – 48 fls. (sem 

pauta, sem folha de seda, encapados com nome e 

sujeito a reposição 

01 - 01 

Caixa de lápis de cor com 12 cores – 

triangular/JUMBO - com apontador (cada lápis com 

o nome, sujeito a reposição). 

01 - 01 

Caixa de massa para modelar, com glitter (12 

unidades - a base de AMIDO) 

01 - 01 

Porta-crachá, para eventos, com cordão 

(12cmX15cm) 

01 - 01 

Giz pastel oleoso (12 unidades) 01 - 01 

Estojo de tinta aquarela 01 - 01 

Estojo com fecho 01 - 01 

Cartolina branca 01 - 01 

Folha de E.V.A (1 lisa e uma estampada). 02 - 02 

Pacote de folhas papel A4 –branco (500 fls.) 01 - 01 

Frasco de cola branca 90g 02 - 02 

Kit de brinquedos em miniatura (casinha, 

profissões, animais, panelinhas, dentre outros) 

01 - 01 

Lápis grafite (preto) triangular/JUMBO (cada 

lápis com o nome) 

02 - 02 

Pacote de lumicolor – A4 (50fls)  01 - 01 
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Pasta catálogo transparente com 50 plásticos 01 - 01 

Revista para recorte (Pais e Filhos, Crescer, 

Casa e Jardim, Globo Rural, dentre outras) 

01 - 01 

Tesoura (sem ponta) com o nome da criança 01 - 01 

Papel crepom (cores variadas e fortes) 03 - 03 

Papel camurça azul claro 01 - 01 

Papel de seda cores variadas 02 - 02 

Papel cartolina dupla face color set(cores 

variadas) 

03 - 03 

Guache com efeito NEON (6 unidades) 01  - 01 

Pote de tinta guache 250g (cores variadas) 02 - 02 

Pincéis chatos (nº 18 e nº 14) 02 - 02 

Rolo de fita cetim de 2cm 01 - 01 

Rolinho de espuma para pintura 01 - 01 

Espuma grossa de pedreiro 02 02 04 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

• 01 toalhinha para o momento do lanche (manter na merendeira); 

• 01 garrafinha antivazamento, com tampa, para beber água. 

 

Todo material deve ser identificado com o nome da criança 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Coleção Gressus 4 – Sistema de Ensino Poliedro que deverá ser adquirido através da livraria 
digital: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Combo Bene:) 1º Período - Programa de Formação Ética e Socioemocional – quatro volumes + 
Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% de desconto para 
pagamento à vista ou em até 10x com 40% de desconto. Site: www.centraldolivro.com.br, 
senha: batista2020; 

 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com. 
 

MATERIAL DIDÁTICO A SER ADQUIRIDO NA ESCOLA 

• 01 caderno de bilhete institucional 

 
LIVRO DE LITERATURA 
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• O nome do livro será divulgado na 1ª reunião de pais. 
 

 
1ª REUNIÃO DE PAIS 
01/02/2020 (Sábado) 
11h 
Colégio Batista Mineiro – Unidade 1 (Rua Pedro Laborne Tavares, 290) 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 
03/02/2020 (Segunda-feira) 

 


