LISTA DE MATERIAL 2021
MATERNAL
Materiais:
- 01 jogo de canetas hidrográficas, 12 cores (com
nome em cada caneta – JUMBO grossa)

- 01 caixa de lápis de cor, 12 cores, JUMBO (com nome
em cada lápis)

- 01 apontador JUMBO
- 01 caixa de cola glitter, 6 cores, (Sugestão: Acrilex)
- 01 tubo de cola líquida 110g (Sugestão: Tenaz)
- 01 jogo de pintura a dedo
- 02 pacotes de 20 folhas de papel canson branco A3
- 01 bloco de papel colorido criativo 8 cores A4 (sugestão canson)
ou 01 bloco de papel decorado (sugestão canson ou eco cores
estampado/textura)
- 20 botões coloridos
- 01 revista com muitas imagens para recorte
-01 pote (500gr) de massa de modelar, qualquer cor (Sugestão:
Uti-Guti ou Faber Castell super macia)
- 01 caixa de giz de cera Curton, 15 cores (Grosso - com o nome
em cada giz)
- 01 pincel chato nº 14 com o nome da criança
- 01 conjunto de tinta plástica com 6 cores
- 01 estojo grande com 2 repartições
- 01 tubo de cola bastão
- 01 rolo de fita adesiva colorida (qualquer cor)
- 01 tesoura Infantil Maped Kid Kut Security
- 01 pacote de palito de sorvete colorido com 50 unidades

Livros paradidáticos:
- Assim, sim! – Tatiana Belinky - Ed. Paulinas
- Bichinho de Estimação – Edméa Campbells – Ed. Paulinas

Os itens abaixo são de uso indispensável nas aulas
presenciais, porém em caso de ensino remoto são
opcionais:
- 03 caixas de lenços de papel
- 08 sacos plásticos (grosso transparente, tamanho A3)
- 01 caixa de sapato encapada com contact vermelho
- 01 camiseta para proteger o uniforme em atividades de
pintura (de adulto) (com nome)
- 01 cartelas de adesivos infantis
A NECESSAIRE contendo:
- 01 escova dental infantil
- 01 creme dental infantil
- 01 toalhinha com o nome bordado ou pintado
- 01 sabonete líquido
- 02 pacote de lenços umedecidos
Observações:
- PEDIMOS A GENTILEZA DE COLOCAR O NOME DA
CRIANÇA EM TODOS OS PERTENCES INDIVIDUAIS
PARA EVITAR PERDAS, PRINCIPALMENTE CADA PEÇA
DO UNIFORME COM BORDADO OU TINTA DEFINITIVA.
- É imprescindível enviar uma troca de roupa para eventuais
necessidades de acordo com o clima da época.
- Em caso de necessidade solicitaremos a
reposição de materiais como: lápis, borracha, cola,
lenços umedecidos e demais produtos de higiene.
- Enviar duas fotos 3X4 da criança e uma foto
10X15 da criança (entregar no dia da entrega dos
materiais)

INICIO DO ANO LETIVO 26/01/2021
Semana de adaptação e reunião de pais
Posteriormente
enviaremos
um
informativo
contemplando as estratégias de adaptação e datas das
reuniões, tanto presencial quanto à distância,
dependendo das orientações vigentes para o momento
em questão.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia,
a Sbot, recomenda que tudo aquilo que é
transportado nas costas não passe de 15% do peso
corporal de crianças e adolescentes. O Colégio
Aparecida sugere: escolher uma mochila leve; trazer
apenas o material do dia; providenciar estojo leve;
comprar cadernos pequenos (48 folhas), evitando
capas duras e mais pesadas. Segundo o ortopedista
Miguel Akkari, da Sbot, “se a escola for cheia de
escadas é melhor optar pela mochila e evitar as
rodinhas”, conforme reportagem publicada pela
Revista Saúde e que está disponível no site
http://saude.abril.com.br

Apostilas do Sistema Positivo e PES na loja Virtual:
https://lojanaescola.com.br/colegioaparecida
Apostilas da OPEE e Ensino Religioso na KIARA
Papelaria

UNIFORME ESCOLAR: é de uso obrigatório e poderá ser adquirido nos
seguintes endereços:
• Kiara Papelaria – Fone: 3461-4443 / 98302-1831 No Colégio.
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/ 2341-6408
Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Ou ainda na loja virtual: www.casadosuniformes.com.br
MATERIAL ESCOLAR: O material solicitado poderá ser adquirido nos
seguintes endereços:
• Kiara Papelaria – Fone: 3461-4443 No Colégio.
• Bazar Roberto – Fone: 2341-3282
Pça. República Lituana, 56, Vila Zelina (ao lado da Igreja)
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Golden Center – Fone: 29170389 / 2912-7796
Rua Costa Barros, 929, Vila Alpina

