
 

 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - Parecer CEE nº 616/1983 CURSO FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Parecer CEE nº 336/2002 
ENSINO FUNDAMENTAL - Parecer CEE nº 616/1983 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA - Parecer CEE nº 374/2001  
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - Parecer CEE nº 223/1997 TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA - Parecer CEE nº 374/2001 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Parecer CEE nº 274/2001 TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES - Parecer CEE nº 068/2002 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - Parecer CEE nº 276/2001 TÉCNICO EM ELETRÔNICA - Parecer CEE nº 085/2002 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - Parecer CEE nº 290/2001 TÉCNICO EM SECRETARIADO - Parecer CEE nº 143/2002 
TÉCNICO EM TURISMO - Parecer CEE nº 120/2002 TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Parecer CEE nº 374/2001 
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Lista de Material - Ano Letivo 2012 
 

                           – Educação Infantil 
 
 

 

Quantidade Material 
01 Pasta plástica (com trilho) (cor amarela – Tipo Yes) 
01 Caderno de desenho com 96 folhas (espiral grande / horizontal  encapado com plástico 

liso amarelo) 
01 Pasta Polionda amarela c/ alça (4cm de largura) 
01 Pasta Clear Book BD cor amarela (40 plásticos) 
01 Caixa de lápis cara pintada (c/ 6 cores)  
02 Caixas de lápis de cera gizão c/ 12 cores  
01 Canudo (pacote) 
04 Potes de  guache -250 ml nas seguintes cores (azul, vermelha, amarela e branca) 
02 Caixas de lápis de cor Jumbão triangular c/ 12 cores  
01 Camisa branca com manga (tamanho adulto) 
02 Rolos de fita durex larga 
01 Rolos de fita dupla face 
01 Palito de picolé (pacote) 
01 Tela (30cm x 40cm)  
02 Caixas de cola colorida (com 6 cores) 
03 Pacotes de papel color set                         
01 Trincha nº 500/25MM 
01 Pincel batedor nº 04 
01 Pincel tigre 815 tamanho 24 
01 Rolinho de espuma com cabo – 5 cm (Roma) 
01 Tesoura sem  ponta  (com o nome do aluno gravado) - Marca (Mundial) 
01 Tubo de cola de 250 gr ( Polar) 
01 Tubo de cola Polar 90 g 
01 Bloco de chão (90g/m) com 50 folhas A2 (420mm x 594mm) 
02 Potes de massa de modelar  Soft  (500g) 
01 CD (virgem) 
02 Pena (pacotes) 
01 Algodão (pequeno) 
01 Lixa d’água 
02 Lastex 
01 Lã (cor variada) 
01 Barbante (rolo) 
01 Jogo educativo de acordo com a faixa etária (de madeira ou plástico) 
01 Brinquedoteca (bonecas, carros, ferramentas, panelas, xícaras, geladeira, fogão, 

telefone, bonecos de meninos) 
02 Pacotes de palito de churrasco 

 
 

 
 
 
 

 

Maternal  I  



 
                                             Observação: 
 
 * Toalha de mão cor amarela (com o nome do aluno bordado) 
 * Muda de uniforme  (guardada em saco plástico, na mochila) 
 * Fotos 3x4 (com o nome da criança no verso) 
 * Necessaire com pasta e escova de dentes (com o nome do aluno) 
 * Lancheira com copo, com tampa (com o nome do aluno) 
 

• Todo material deverá vir com o nome do aluno e a turma. 
• Sugerimos que todo o material seja o mais simples possível. 
• O material do aluno deverá conter 2 toalhinhas para o banho. 

 
Sugestões de brinquedos e jogos: 

 

- de plástico (super pinão/monta tudo) 
- de encaixe de madeira 
- dominó de madeira (transporte, animais, formas geométricas, profissões, alimentos). 
   

Brinquedos para a Casa de boneca (Brinquedoteca) 
 
Menina: (bonecas, carrinho de boneca, berço, fogão, telefone, cestinha de frutas etc). 
Menino: (carrinho, caminhão, avião, carrinho de mercado, telefone). 
            

Livro Paradidático:  
 

       Solicitamos enviar dois livros de história de páginas e capa dura adequados para a idade. 
 

Observações Importantes: 
 

• Todo material deverá ser marcado com nome completo e série. O material escolar deverá ser 
entregue ao professor: no dia da 1º reunião anual. A conferência se dará na presença do responsável. 

• O uniforme de Uso Diário, de Educação Física e de Inverno estão à venda no Colégio. Os alunos 
deverão trajar uniforme com meias brancas e tênis preto .(Não será permitido o uso de tênis branco 
ou colorido). 
• Agenda Escolar e Material de Informática  são padronizados e estão incluídos na taxa de 

material, serão entregues aos alunos no início das aulas. 
• Lembramos que é imprescindível que o aluno esteja como todo o material no dia marcado. 
• Dê preferência as marcas indicadas na lista. 
• Os livros didáticos e os livros de leitura começarão a ser utilizados a partir de 05/03/2012.  

 
 

Atenção! 
 

 
 
 
 

 
Início das aulas 

• Educação Infantil ao 1° ano do Ensino Fundamental - 06/02/2012 

• 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental – 08/02/2012 

                   Horário de Entrada: 13h 

                   Horário de Saída: 17h e 30min 

Não nos responsabilizamos pelos materiais que não estejam etiquetados. O mesmo se 
aplicará aos uniformes não marcados com tinta de tecido (o nome do aluno). 
 



 

Período de Adaptação 
 

Os alunos da Educação Infantil e 1º ano terão horário diferenciado no Período de Adaptação: 
 
Educação Infantil (Maternal, Jardim I, Jardim II e Jardim III):  
 

06/02/2012 – Entrada 13h – Saída 15h – Neste dia a presença do Responsável é indispensável. 
07/02/2012 – Entrada 13h – Saída 16h. 
08/02/2012 – Entrada 13h – Saída 17h30min. 
 

1º ano do Ensino Fundamental: 
 

06/02/2012 – Entrada 13h – Saída 15h – Neste dia a presença do Responsável é indispensável. 
Nos demais dias – Entrada 13h – Saída 17h30min 

 

1ª Reunião com Responsável 
 

                                           Dia: 01/02/2012    Educação Infantil ao 1° ano – 14horas 
                                      Dia: 02/02/2012    2° ao 5° ano do Ensino Fundamental – 14horas 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Equipe Diretiva 

Material específico para os alunos matriculados no Período Integral (PICR) 

 
- 1 Necessaire contendo: escova e pasta de dente, escova ou pente. 

- 1 Sacola plástica resistente, com fecho, para natação. 

- 1 Pasta Clear Book BD azul com 40 envelopes plásticos (para exercícios) 

• Início das aulas para o “Período Integral” → 13/02/2012 – Horário:   Início: 8 horas 

                                                                                                                                   Término: 17h 30min 

LIVRARIAS QUE TÊM AS LISTAS DO COLÉGIO REALENGO:  
 
� Livraria Saraiva – www.livrariasaraiva.com.br/colegiorealengo – (21) 2509 - 7460 
� Maju Bazar – Realengo – www.majubazar.com.br – (21) 3338 – 6521 / (21) 3338 - 6522 

 


