
Lista de Material 
 

 

2017 
 

Educação Infantil: 
1° Período 

Início das aulas: 03/02/17 (sexta-feira) 

Importante: 

02/02/17: Reunião de pais e entrega de material 
Horário:9h30 Manhã / 15h Tarde 
Local: Teatro / sala de aula 
Período complementar – Integral 
02/02/17: Reunião de pais 
Horário: 8h 
Local: Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fazei o bem, fazei-o de tal modo que 
somente Deus o saiba.” 

Santo Afonso Maria Fusco 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (MATERIAL QUE PERMANECE NO CNSD, DEVE SER ENTREGUE NO DIA DA 
REUNIÃO DE PAIS À PROFESSORA.) 
 02 cadernos com 60 folhas de tamanho ofício espiraladas no sentido vertical, com 

capa plástica transparente e contracapa preta 
 01 caderno desenho  
 02 pasta Clear Book com 40 plásticos 
 01 estojo com duas repartições contendo:  

 02 lápis triangular-preto, jumbo 
 01 borracha branca macia, grande  
 01 apontador com depósito (para lápis jumbo) 
 01 tesoura sem ponta com o nome gravado 
 01 caixa de lápis de cor 12 cores, triangular, jumbo 
 01 dado grande para jogo 
 01 jogo de caneta hidrográfica ponta grossa (12 cores) 
    01 caixa de giz de cera  

 01 pasta catálogo com 20 plásticos 
 01 caneta porosa preta 
 01 caneta escrita definitiva 
 02 Revistas em quadrinhos Infantil  
 02 livros de literatura infantil usados para manuseio diário na sala de aula 
 02 Revista para recorte (com gravuras de paisagem e/ou pessoas) 
 01 fotos 3x4 atualizada 
 01 kit com ferramentas para massinha 
 01 E.V.A. Estampado  
 01 estojo aquarela com 12 cores, lavável 
 1 blusa de malha  grande (adulto) , usada, para as aulas de artes. 
 01 sacolinha de tecido, tamanho 20x30cm, com o nome da criança, contendo 05 

(cinco) coleções de 10 unidades cada. Exemplos: bótons, botóes, fuxicos, bichos, 
fichas, chaveiros, etc. (Não vale bola de gude) 

 01 placa com as letras do alfabeto caixa alta e números até 09, emborrachados 
grossas 

 01 Tangram de madeira 
 

ATENÇÃO: Serão solicitados na 1ª quinzena de fevereiro 02(dois) livros de literatura para 

biblioteca de sala e um jogo pedagógico. 
 02 Brinquedos ; sugestão à escolha 

PASTA 

 01 pasta com alça e zíper (lona) ou 01 mochila em substituição as mochilas com 
rodinha, que acompanhará a criança diariamente, para transporte da agenda, estojo, 
caderno de dever de casa e uma lancheira com guardanapo de pano, uma toalha de 
mão e uma garrafa para água. 

 Identificar  todo o material e as peças do uniforme da criança com bordados ou 
caneta de retroprojetor (preta). 

 Os alunos matriculados no Tempo Integral devem pegar uma “Lista de Material” 
específica na Recepção do CNSD. 

 01 embalagem com panelinhas ou brinquedos de casinha ou uma boneca 

 01 carrinho de brinquedo (aproximadamente 30 cm) ou 01 embalagem com animais 

de plástico com selo do  IMETRO 

 



 

ORIENTAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 

 
O período de adaptação para os alunos do 1º Período é fundamental para que a 

criança fique tranquila e feliz no ambiente escolar. 
O Colégio Nossa Senhora das Dores tem consciência que esse é um momento difícil 

para os pais e/ou responsáveis, e principalmente, para a criança que precisará conhecer 
o novo ambiente, adaptar-se a rotina escolar e criar laços afetivos com a professora e a 
equipe técnica-pedagógica. 

Para auxiliar a família e a criança nas novas construções, sugerimos algumas ações 
que facilitarão o processo de adaptação. São elas: 

 
 Demonstre segurança para seu filho com relação a escolha consciente da escola; 
 Leve a criança para conhecer a escola selecionada; 
 Confie na escola e nos profissionais que trabalham na mesma, quando os pais estão 

seguros no momento de início das aulas, esse sentimento é transmitido à criança, que 
enfrentará melhor a separação; 

 Evite comentários sobre a adaptação da criança na frente da mesma; 
 Não anuncie antecipadamente o horário de ir para a escola, torne essa rotina natural; 
 Entregue a criança a professora e não saia escondido de seu filho; 
 Deixe seu filho despedindo-se com naturalidade. Evite olhar para trás e voltar, porque 

a criança começou a chorar, caso fique inseguro espere na portaria ou telefone para 
ter notícia;  

 Compreenda que o choro na hora da separação é frequente e natural; 
 Incentive seu filho a procurar a professora, quando o mesmo necessitar de ajuda, 

desta maneira, a criança construirá laços afetivos com os profissionais da escola; 
 Durante o processo de adaptação evite interrogatórios do dia da criança na escola; 
 Fique atento, pois a criança pode somatizar sintomas ou apresentar mudanças 

emocionais; 
 Respeite o horário de início e término das aulas; 
 Não busque a criança depois do horário estabelecido no processo de adaptação; 
 Não comente na frente da criança os planos que pretende fazer durante a 

permanência da mesma na escola; 
 Evite recomendações do que seu filho deve ou não fazer na escola. Deixe-o livre para 

as suas descobertas; 
 Valorize as professoras e equipe que trabalha com seu filho; 
 Evite que seu filho falte por motivos desnecessários. 

 
A equipe do Colégio Nossa Senhora das Dores está à disposição para auxiliar no 

que for necessário. 
 
 
 
 
 
 

 LIVRO DIDÁTICO DE ENSINO RELIGIOSO:  

Crescer com Alegria e Fé –  1ª edição – Volume 1 – Educação Infantil 
Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD 

 

 



VENDA UNIFORMES E PAPELARIA: 

 Floresta Livraria, Papelaria e Uniforme 

Rua Itajubá, 64 – Floresta (em frente ao CNSD)  

Tel: (31)3044-8288 ou (31)3444-7475 

e-mail: papelfloresta@gmail.com 

 

 

 Lojas MIXPEL Floresta Papelaria e Uniforme 

Rua: Pouso Alegre, 1109 – Floresta 

Tel: (31)3224-2023 

e-mail: orcamentofloresta@gmail.com 

 

 

 

 Livraria e Papelaria João Paulo II 

Av. Afonso Pena, 526 (Ed. Mariana sobre loja) Centro 

Rua: Fernandes Tourinho, 149 – Savassi 

Tel: (31)3212-3040 / (31)3272-6240 

e-mail: vendas@livrariajoaopauloii.com 

 

 

 

 Elaine Gontijo - Uniforme 

Av. Coronel José Dias Bicalho, 1037 
Loja 2 – São Luis – Pampulha 
Tel: (31)3024-5990 / (31)3403-2881 
Site: www.uniformeselainegontijo.com.br  
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