
INFANTIL II - EDUCAÇÃO INFANTIL

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

• Entrega de materiais: dias 23 e 24/1/20 (quinta e sexta-feira), das 8h às 17h.
• Horário das turmas: será enviado pela agenda do estudante na primeira semana de aula e posto à 
disposição no site do colégio e no aplicativo CBB. Seu acompanhamento é importante para a organização 
do material de uso diário.
• A Agenda (exclusiva CBB) será entregue ao estudante, em sala de aula, na primeira semana de aula. 
Deverá ser preenchida com todos os dados pessoais do estudante e do responsável. Seu uso é obrigatório.
• Material de uso diário: deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo.
• Livros Didáticos (Sistema UNOI): os livros serão usados a partir da 2ª semana de aula.
•É importante identi�car todo os materiais de uso pessoal e os uniformes com caneta 
permanente para evitar perdas.

MATERIAL DIDÁTICO

• SISTEMA UNOI DE ENSINO: os pais devem fazer cadastro na plataforma UNOI. Site: unoieducacao.com
• O material estará disponível para compra a partir de novembro e, bimestralmente, chegará ao colégio 
para entrega aos estudantes.
• LIVROS LITERÁRIOS DOS PROJETOS: serão solicitados em abril.
• LIVRO DE INGLÊS DA CASA THOMAS JEFFERSON PARA O ANO DE 2020: Happy Hearts 2 (Student's 
Book + Activity Book).  Vendido na Livraria SBS 705 sul.
• KIT MIND LAB – Aluno inovador – 5 anos. Jogo: Tic tac toe. Vendido na Livraria CBB.
• BÍBLIA DAS CRIANCINHAS – Juliet David.

PRIMEIRO DIA DE AULA - 27/1/2020

• Vir com uniforme completo. 
• Trazer o material abaixo dentro da mochila
• Na primeira semana de aula, período de adaptação, os pais poderão buscar os �lhos mais cedo, caso haja 
necessidade.

MATERIAL QUE FICARÁ DENTRO DA MOCHILA

PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃOQUANT.

Estojo com lápis, borracha, apontador, 
tesoura (sem ponta vai e vem), lápis 
de cor e canetinha.

1

1

Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo. Repor o estojo escolar do estudante quando 
necessário.

Garrafa (para água). Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo sempre que sentir necessidade.
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MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NOS DIAS 23 e 24/1/2020

PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃOQUANT.

Blocos criativos.2

2

2

Desenvolvimento de  trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.

Blocos de papel canson 
branco A3.

Desenvolvimento de  trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.

Bloco de canson colorido A3. Desenvolvimento de  trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.

Caderno pautado capa dura em 
espiral - 96 folhas. 

1

1

1

Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo para desenvolver atividades de sala e de casa.

Caixa de cola colorida. Material de uso coletivo, utilizado ao longo do ano letivo 
para desenvolver trabalhos com texturas, pinturas e 
cores, com o objetivo de estimular a coordenação motora.

Camiseta grande para as aulas 
de arte.

Para proteção da vestimenta individual, principalmente 
nas aulas de artes.

Canetas para retroprojetor (1 ponta 
�na e 1 ponta grossa) na cor vermelha.

2

10

1

Material de uso individual para ser utilizado ao longo do 
ano letivo e desenvolver a coordenação, usando a 
escrita e o desenho em materiais variados.

Cartelas de adesivos 
infantis.

Material de uso individual para ser utilizado em todos os 
componentes curriculares e valorizar as produções 
pessoais.

Cartela de dinheiro de brinquedo. Material de uso individual para realizar atividades de 
visualização do Sistema Monetário.

Cartolinas brancas. 2

2

2

Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões. 

Cartolinas estampadas. Desenvolvimento de atividades com tinta, pincel, giz de 
cera, recortes e dobraduras. 

Cartolinas coloridas. (cor à 
escolha).

Desenvolvimento de atividades com tinta, pincel, giz de 
cera, recortes e dobraduras. 

1 Cola para isopor. Usada para colagem de trabalhos realizados em diferentes 
materiais para aprimorar a coordenação motora. 

Colas brancas.2 Usada para colagem de trabalhos em diferentes materiais 
para aprimorar a coordenação motora.

1 Estojo com toalha de mão, escova 
dental com tampa e creme dental.

Utilizado durante o ano letivo para higiene pessoal.

1 Jaleco branco com mangas 
compridas.

Material utilizado para as práticas de laboratório.
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Fita texturizada marrom.1 Utilização em trabalhos que envolvam coordenação, 
recorte, colagem e estimulação tátil. 

Gibis (adequados para a idade).2 Material de uso coletivo, utilizado ao longo do ano 
letivo para estimular o desenvolvimento da leitura, a 
interpretação e a produção de textos.

1 Jogo de quebra-cabeça (peças 
pequenas).

Material de uso individual e coletivo, utilizado ao 
longo do ano letivo para estimulação cognitiva.

Jogo Pedagógico (alfabetização).2

1

Material de uso coletivo, utilizado ao longo do ano 
letivo em todos os componentes curriculares.

Kit com botões (12 botões 
grandes de cores variadas).

Para trabalhar seriação, cores e para desenvolver a 
coordenação, os botões serão usados na colagem e em 
várias atividades. 

1 Kit com 21 folhas de papéis criativos 
Tamanho A4. Pintando, criando e 
colando.

Material utilizado ao longo do ano letivo para 
desenvolver cor, textura e trabalhar as formas.

1 Papel crepom (cor à escolha). Material utilizado ao longo do ano letivo para 
trabalhar a coordenação motora �na e na decoração 
de trabalhos e murais.

Potes de massa de  modelar, sendo 
uma caras e cores.

4

1

Desenvolvimento da coordenação motora nos momentos 
de descoberta e construção de formas variadas.

Fohas de E.V.A (cor à escolha). Material de uso coletivo, utilizado para decoração e 
trabalhos que estimulem a coordenação motora.

1 Rolo de �ta de tecido acetinado 
 (cor à escolha).

Material de uso coletivo, utilizado para decoração e 
trabalhos que estimulem a coordenação motora.

1 Pacote de palitos de picolé. Desenvolvimento da coordenação motora nos momentos 
de descoberta e construção de formas variadas.

1 Pacote de areia colorida (250g). Material utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo 
para desenvolver cor, textura e trabalhar as formas.

2 Pastas-catálago com 20 plásticos. Material utilizado pelo estudante para construção de 
portfólio, 1 por semestre. 

Lousa mágica grande (25 x 19).1 Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo para desenvolver a coordenação motora �na.

Educando
corações

2

2m

Colas em bastão. Usada para colagem de trabalhos realizados em diferentes 
materiais para aprimorar a coordenação motora.

Feltro (cor à escolha). Material utilizado para confeccionar trabalhos que 
envolvam cores, roupas e adereços para apresentações 
com temas típicos e confecção de fantoches.
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