Lembramos que o site da distribuidora oficial da Oxford (SBS), realizará a venda EXCLUSIVAMENTE
através do site: www.sbs.com.br/colegionazarelafaiete.

Os demais livros didáticos serão vendidos pela Clássica Distribuidora, que disponibilizará o
site para compra no dia 20/12/2021.
As Vendas também serão feitas no Colégio com data a ser definida.
O projeto socioemocional (Escola da Inteligência) tem sua venda exclusiva através do seu
próprio site. O link será disponibilizado no dia 20/12/2021 - Venda somente online.

LISTA DE MATERIAIS 2022 – 1º PERÍODO
EDUCAÇÃO INFANTIL – 4 ANOS
LVIVROS DIDÁTICOS
Projeto Ápis – Linguagens - Nível 2
2ª Edição
Autores: Dante e Noemi
Editora: Ática
ISBN: 9788508195800

Projeto Ápis Seriado – Matemática - Nível 2
2º Edição
Autores: Danti e Noemi
Editora Ática
ISBN: 9788508195862

Projeto Ápis Seriado – Natureza e
Sociedade - Nível 2
2ª Edição
Autores: Danti e Noemi
Editora: Ática
ISBN: 9788508195923

PROJETO SOCIOEMOCIONAL
Escola da inteligência

INGLÊS
Learn English Whith Dora The Explorer 2
Student Book
Editora: OXFORD
ISBN: 9780194052177

Learn English Whit Dora The Explorer 2
Activity Book
Editora: OXFORD
ISBN-13: 978-0194052306

LITERATURA (INGLÊS)

My name is Spot!
ISBN: 9780241316092

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 estojo contendo: 01 caixa de lápis de cor , 02 lápis de escrever, 01 apontador com lixeirinha,
01 borracha branca, 01 caixa de gizão de cera – 12 cores, 01 jogo de pincel atômico – 12 cores
(ponta grossa). 01 tubo de cola branca 90g, 01 tubo de cola bastão 40 g, 01 tesoura de ponta
redonda com o nome da criança.
01 jogo blocos de montar encaixar (mais ou menos 50 peças)
01 caderno capa dura sem pauta (80 folhas) – Caderno de Atividades
01 caderno capa dura sem pauta (48 folhas) – Para Casa
03 envelopes pardos – tamanho 310x410mm
01 pasta polionda – 5 cm com alça – reforçada
01 pasta de papelão com grampo vermelha ( a cor para identificação da turma) (Inglês)
03 brinquedos (boneca, carrinho, panelinhas, bicho de pelúcia, etc.) – podem ser usados,
desde que estejam conservados)
MATERIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS (FICA NO COLÉGIO)
• 01 rolo de fita crepe
• 03 caixas de massa de modelar tipo soft– 12 cores
• 03 revistas usadas (folhear e retirar as páginas impróprias – com gravuras de violência ou
nudez
• 06 tubos de cola colorida

• 01 pote de tinta guache
• 01 bloco criativo colorido – 08 cores – 325mm x 235mm
• 02 folhas de papel pardo
• 03 folhas de papel cartão (cores variadas)
• 02 folhas de cartolina laminada (cores variadas)
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA)
01 garrafinha com nome da criança
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente e 01 creme dental
01 pacote de lenços umedecidos
PROJETO DE LEITURA
03 livros de história de acordo com a faixa etária (CAIXA ALTA)
ATELIÊ DE ARTES
Pasta catálogo com 50 plásticos
Lápis de cor
Canetinha hidrocor (12 cores)
Lápis 2b
Borracha
Cola
Tesoura
Régua de 30cm
1 folha de papel celofane (cor: amarelo)
1 folha de papel celofane (cor: rosa ou vermelho)
1 folha de papel cartão branco fosco
1 folha de papel color set (cor: azul – claro ou escuro)
1 pacote de papel colorido tamanho A4
Tinta guache (potes pequenos com cores variadas)
Pincel (sugestão de tamanhos: nº 4, nº 10 e nº16)
Giz de cera
Massinha de modelar
Papel crepon ( nas cores: amarelo, rosa e azul)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• O material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso que enriquece o processo
de ensino-aprendizagem.
• Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano,
inclusive o uniforme (em todas as peças), tênis, mochila, pasta e lancheira.
• Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados.

• O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no
segundo dia de aula.
• Encapar o caderno como desejar. Livros encapados com papel contact transparente.
• Todos os cadernos e livros devem ter etiquetas do lado de fora constando: o nome completo
da criança, série, turma e nome do Colégio.
ATENÇÃO!
• Evitem trazer: material incompleto, sem etiqueta e coisas que não estejam na referida lista.
• Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escolar
(AgendaEdu).
• Cada aluno deve ter uma bolsinha com as máscaras limpas e outra para as máscaras sujas.

