LISTA DE MATERIAIS:
EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
CURSO E COLÉGIO ALFA CASTELO - BLUMENAU
Infantil 1 – 2019

(1 ano)

01 caderno de desenho grande, capa dura (150g/m espiral TILIBRA).
01 caixa de lápis de cor, triangular, jumbo, com 12 cores;
01 apontador jumbo com reservatório, compatível com o lápis;
01 caixa de giz de cera com 6 cores, bastão curto, jumbo;
01 pasta plástica com alça, tipo maleta, para folha tamanho A3;
01 mochila;
01 brinquedo (sugestões: boneca, carrinho, jogo de loucinhas, telefone, máquina fotográfica, etc.);
01 livro em E. V. A, plástico (banho) ou tecido;
01 instrumento musical de brinquedo;

Material que permanecerá na mochila todos os dias:
Fraldas descartáveis
1 pomada para assadura
1 guardanapo de pano para lanche.
2 trocas de roupas
1 embalagem de lenço umedecido
Kit higiene - 1 nécessaire com escova dental, toalha de mão pequena, creme dental , pente ou escova de cabelo (infantil)

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$55,56.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019

OBSERVAÇÕES:
• Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de
aula;
•

Entregar o material escolar nos dias 4 e 5 de Fevereiro, diretamente para o professor.

• De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante
o ano, para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
•

Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;

•

O Material de ensino Eleva estará disponível no Colégio à partir de 14 de Janeiro.

•

Uniforme escolar é de uso obrigatório diário.

LISTA DE MATERIAIS:
EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
Curso e Colégio Alfa – Blumenau

CURSO E COLÉGIO ALFA CASTELO - BLUMENAU
Lŝťμŝ⅛ĩŌ – 2019

Jardim
01 caderno de desenho grande, capa dura (150g/m espiral TILIBRA).
01 caixa de lápis de cor, triangular, jumbo, com 12 cores;
01 apontador jumbo com reservatório, compatível com o lápis;
01 Tesoura pequena sem ponta.
01 caixa de giz de cera com 6 cores, bastão curto, jumbo;
01 estojo de hidrocor, jumbo.
01 pasta plástica com alça, tipo maleta, para folha tamanho A3;
01 mochila;
01 brinquedo (sugestões: boneca, carrinho, telefone, máquina fotográfica, etc.);
01 brinquedo em miniatura (sugestões: kit de carrinhos, kit de animais, kit de utensílios de cozinha, etc.);
01 livro em E. V. A, plástico (banho) ou tecido;
01 instrumento musical de brinquedo;

Material que permanecerá na mochila todos os dias:
1 guardanapo de pano para lanche.
2 trocas de roupas
1 embalagem de lenço umedecido
Kit higiene - 1 nécessaire com escova dental, toalha de mão pequena, creme dental, pente ou escova de cabelo (infantil)

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$55,56.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019

OBSERVAÇÕES:
• Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de
aula;
•

Entregar o material escolar nos dias 4 e 5 de Fevereiro, diretamente para o professor.

• De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante
o ano, para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
•

Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;

•

O Material de ensino Eleva estará disponível no Colégio a partir de 14 de Janeiro.

•

Uniforme escolar é de uso obrigatório diário.

LISTA DE MATERIAIS:
EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
e Colégio -Alfa
Castelo– Blumenau
CURSO E COLÉGIO ALFACurso
CASTELO
BLUMENAU
Lŝťμŝ⅛ĩŌ – 2019

Pré I
01 caderno de desenho grande, capa dura (150g/m espiral TILIBRA)
02 lápis grafite preto; 01 borracha; 01 apontador com reservatório, compatível com o lápis;
01 caixa de lápis de cor;
01 estojo de hidrocor;
01 caixa de giz de cera;
01 pasta plástica com alça, tipo maleta, para folha tamanho A3;
01 mochila (grande);
01 camiseta usada para pintura (maior que o número usado pela criança);
01 brinquedo (sugestões: (preferencialmente) boneca, carrinho, telefone, máquina fotográfica, etc.); (resistentes).
01 brinquedo pedagógico (sugestão: peças de encaixe para montar, lego, monta cidade, quebra-cabeça, jogo da memória, dominó
de cores (em E. V. A) dominó de formas (em E. V. A);
1 livro (literatura infantil)

Material que permanecerá na mochila todos os dias:
1 guardanapo de pano para lanche.
2 trocas de roupas
1 embalagem de lenço umedecido
Kit higiene - 1 nécessaire com escova dental, toalha de mão pequena, creme dental pente ou escova de cabelo (infantil)

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$94,12.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019

OBSERVAÇÕES:
•

Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;

•

Entregar o material escolar nos dias 4 e 5 de Fevereiro, diretamente para o professor.

• De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano,
para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
•

Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;

•

O Material de ensino Eleva estará disponível no Colégio a partir de 14 de Fevereiro

•

Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas.

LISTA DE MATERIAIS:
EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
CURSO E COLÉGIO ALFA CASTELO - BLUMENAU
Pré II
Infantil 4 – 2019

01 caderno grande meia pauta.
02 lápis grafite preto; 01 borracha; 01 apontador com reservatório, compatível com o lápis;
01 caixa de lápis de cor;
01 caixa de giz de cera;
01 estojo de hidrocor;
01 tesoura pequena sem ponta;
01 estojo com zíper (com duas divisórias)
01 pasta plástica pequena com elástico, lombada fina, ofício, formato 350 mm x 235 mm;
01 pincel 267 no 12;
01 cola bastão;
01 camiseta usada para pintura (tamanho adulto);
01 mochila;
01 brinquedo (sugestões: boneca, carrinho, telefone, máquina fotográfica, etc.);
01 jogo pedagógico (sugestão: quebra-cabeça, dominó, memória, lego);
01 livros de histórias (letra caixa alta);
02 revistas (para recorte)

Material que permanecerá na mochila todos os dias:
1 guardanapo de pano para lanche.
1 troca de roupa
1 embalagem de lenço umedecido
Kit higiene - 1 nécessaire com escova dental, toalha de mão pequena, creme dental , pente ou escova de cabelo (infantil).

Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$101,93
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019
OBSERVAÇÕES:
•Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;
•Entregar o material escolar nos dias 4 a 5 de Fevereiro, diretamente para o professor.
•De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para
evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
•Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
•O Material de ensino Eleva estará disponível no Colégio a partir de 14 de Fevereiro.
•Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas

LISTA DE MATERIAIS:
EDUCAÇÃO INFANTIL 2019
CURSO E COLÉGIO ALFA CASTELO - BLUMENAU
Pré III
Infantil 5 – 2019

01 caderno brochura grande de linguagem capa dura (48 folhas)
01 caderno brochura quadriculado 1cm (48 folhas)
02 lápis grafite preto (não o Jumbo); 01 apontador com reservatório, compatível com o lápis (simples); 01
borracha.
01caixa de lápis de cor;
01 jogo de canetinhas.
01 tesoura pequena sem ponta.
01 pasta plástica grande com elástico;
01 estojo com zíper, com duas divisórias;
01 pincel no 12;
01 avental
01 cola bastão;
01 mochila;
01 jogo pedagógico envolvendo letras, palavras e números (sugestão: quebra-cabeça, jogo de letras e números
emborrachados, dominó, memória, monta palavras, memória silábica, etc.);
01 revistas para recorte;
01 livro de história (letra caixa alta);
Material que permanecerá na mochila todos os dias:
1 guardanapo de pano para lanche.
1 troca de roupa
1 embalagem de lenço umedecido
Kit higiene - 1 nécessaire com escova dental, toalha de mão pequena, creme dental, pente ou escova de cabelo
(infantil)
Valor material utilizado no decorrer do ano:
Apostilas, Livros Paradidáticos, LIV (Laboratório inteligência de vida)
Acesso a plataforma digital e demais materiais 12x de R$113,62.
Obs: O boleto referente aos materiais estará disponível na secretararia do Colégio a partir de 14/01/2019

OBSERVAÇÕES:
•Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia
de aula;
•Entregar o material escolar nos dias 4 e 5 de Fevereiro, diretamente para o professor.
•De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência,
durante o ano, para evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.
•Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
•O Material de ensino Eleva estará disponível no Colégio a partir de 14 de Fevereiro
•Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas.

