COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
BERÇÁRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS:
Dia 24/01/2020 – sexta-feira (Turmas da Manhã: 7h30min às 8h30min / Turmas da Tarde: 16h30min às 17h30min).
1° Dia de aula para alunos da educação infantil: 27/01/2020
Todos os materiais devem conter nome e turma.
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação –
24/01/2020
01 avental para pintura
01 bloco colorido criativo A3 80g com 32 folhas
01 bloco de desenho A3 com 20 folhas branco
01 brinquedo apropriado para a faixa etária (jogos de encaixe,
jogos de empilhar)
02 folhas de cartolina laminada roxa ou rosa
04 folhas de EVA com glitter roxa ou rosa
03 folhas de EVA liso roxa ou rosa
03 folhas de EVA linha grafiato ou atoalhado roxa ou rosa
02 folhas de papel color set roxa ou rosa
500 folhas de papel sulfite branco A4
01 jogo ou instrumento musical infantil
01 metro de contact colorido (estampado)
05 metros de TNT roxo ou rosa
01 novelo de lã
01 pacote de bexiga
01 pacote de monta tudo gigante
02 pacotinhos de pena
02 potes de massinha de modelar soft Acrilex
01 rolo de durex largo
01 rolo de fita crepe
01 rolo de metalóide rosa
02 rolos de papel crepom roxo ou rosa
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
02 tubos de cola líquida grandes
02 revistas usadas
2ª PARTE - Enviar na mochila do aluno no 1° dia de aula.
01 caixa plástica organizadora (medida 18cm de larg. X 29,
5cm de comp. X 12cm de altura) – Sugestão: Novaonda
Multibox
01 pacote de fraldas descartáveis
01 pomada para prevenção de assaduras
01 lenço umedecido

02 caixas de lenço de papel
01 copo plástico com bico
01 necessaire contendo: pente, escova de dente, creme dental
e toalhinha de mão

Para alunos do período integral:
01 toalha de banho
01 sabonete
01 livrinho ou brinquedo para banho
01 shampoo e 01 condicionador
01 lençol
01 travesseiro
01 cobertor pequeno
O material do período integral permanecerá no colégio.
Solicitaremos a reposição dos itens quando for
necessário.

Obs.: No decorrer dos bimestres, serão solicitados
materiais de uso pessoal para reposição.

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
MATERNAL I – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS:
Dia 24/01/2020 – sexta-feira (Turmas da Manhã: 7h30min às 8h30min / Turmas da Tarde: 16h30min às 17h30min).
1° Dia de aula para alunos da educação infantil: 27/01/2020
Todos os materiais devem conter nome e turma.
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação –
24/01/2020
01 avental para pintura
01 bloco colorido criativo A3 80g com 32 folhas
01 bloco de desenho A3 com 20 folhas branco
01 brinquedo apropriado para a faixa etária (jogos de encaixe,
jogos de empilhar)
01 caixa de ecogiz de cera com 8 cores (Fabber Castell)
02 folhas de cartolina laminada roxa ou rosa
04 folhas de EVA com glitter roxa ou rosa
03 folhas de EVA liso roxa ou rosa
03 folhas de EVA linha grafiato ou atoalhado roxa ou rosa
02 folhas de papel color set roxa ou rosa
01 jogo ou instrumento musical infantil
01 livro de história (infantil – exceto contos clássicos ou
bíblicos)
02 metros de chita
01 metro de contact colorido (estampado)
05 metros de TNT roxo ou rosa
01 pacote de bexiga
01 pacote de monta tudo gigante
01 pacote de pregador de madeira com 12 unidades
01 pasta Aba com elástico meio ofício azul 245X180mm
02 rolos de durex largo
01 rolo de fio de nylon
02 rolos de fita crepe
02 rolos de metalóide vermelho ou dourado
02 rolos de papel crepom roxo ou rosa
02 tubos de cola líquida grandes
02 revistas usadas
2ª PARTE - Enviar na mochila do aluno no 1° dia de aula.
01 caixa plástica organizadora (medida 18cm de larg. X 29,
5cm de comp. X 12cm de altura) – Sugestão: Novaonda
Multibox

01 pomada para prevenção de assaduras
01 lenço umedecido
02 caixas de lenço de papel
01 copo plástico com bico
01 necessaire contendo: pente, escova de dente, creme dental
e toalhinha de mão
01 mochila (de preferência com rodinhas)

Para alunos do período integral:
01 toalha de banho
01 sabonete
01 livrinho ou brinquedo para banho
01 shampoo e 01 condicionador
01 lençol
01 travesseiro
01 cobertor pequeno
O material do período integral permanecerá no colégio.
Solicitaremos a reposição dos itens quando for
necessário.

Obs.: No decorrer dos bimestres, serão solicitados
materiais de uso pessoal para reposição.

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
MATERNAL II – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS:
Dia 24/01/2020 – sexta-feira (Turmas da Manhã: 7h30min às 8h30min / Turmas da Tarde: 16h30min às 17h30min).
1° Dia de aula para alunos da Educação I,nfantil: 27/01/2020
Todos os materiais devem conter nome e turma.
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação –
24/01/2020
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores 110g (235x325mm) com 42 folhas
01 brinquedo educativo (ex: quebra-cabeça de madeira, jogo
da memória, jogos com letras e números)
01 caneta permanente preta
01 caixa de cola colorida
02 folhas de cartolina laminada dourada
02 folhas de color set marrom
03 folhas de EVA marrom liso
04 folhas de EVA marrom com gliter
03 folhas de EVA marrom felpudo ou atoalhado
02 folhas de papel cartão marrom
01 folha de papel pedra
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
100 folhas de papel sulfite A4 amarelo
05 metros de TNT marrom
01 pacote de bexiga azul
02 pacotinhos de penas coloridas
02 refis de cola quente finos
02 refis de cola quente grossos
01 rolo de barbante pequeno
01 rolo de durex largo transparente
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fio de nylon
01 rolo de metalóide dourado
02 rolos de papel crepom marrom
20 sacos plásticos transparentes tamanho ofício
2ª PARTE - Enviar na mochila do aluno no 1° dia de aula.
02 apontadores jumbo com depósito
01 avental para pintura
02 borrachas brancas e macias
01 caixa de ecogiz de cera com 8 cores (Fabber Castell)

01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
02 caixas de lenço de papel
01 caixa plástica organizadora (medida 18cm de larg. X 29,
5cm de comp. X 12cm de altura) – Sugestão: Novaonda
Multibox
01 estojo de zíper com duas divisórias
02 lápis pretos jumbo (Fabber Castell)
01 livro de história apropriado à idade (em letra bastão)
01 mochila (preferência com rodinhas)
01 pacote de lenços umedecidos
01 pasta ofício de plástico com elástico fina (verde)
02 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão: Acrilex)
02 revistas usadas para recorte
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
02 tubos de cola líquida grande
02 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e
toalhinha de mão

Obs.: No decorrer dos bimestres, serão solicitados
materiais de uso pessoal para realização de experiências
e propostas da apostila.

Para alunos do período integral:
01 estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador,
lápis de cor, tesoura, cola bastão e canetinha.
02 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão:
Acrilex)
O material do período integral permanecerá no colégio.

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
1ª FASE – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS:
Dia 24/01/2020 – sexta-feira (Turmas da Manhã: 7h30min às 8h30min / Turmas da Tarde: 16h30min às 17h30min).
1° Dia de aula para alunos da educação infantil: 27/01/2020
Todos os materiais devem conter nome e turma.
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação –
01 caixa de ecogiz de cera com 8 cores (Fabber Castell)
24/01/2020
01 caixa de lápis de cor jumbo com 24 cores
02 caixas de lenço de papel
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 caixa plástica organizadora (medida 18cm de larg. X 29,
01 bloco Ecocores Textura Visual 180g (230x320mm) com 36
5cm de comp. X 12cm de altura) – Sugestão: Novaonda
folhas estampado
Multibox
01 brinquedo educativo (ex: quebra-cabeça de madeira, jogo
01 estojo de zíper com duas divisórias
da memória, jogos com letras e números)
04 lápis pretos jumbo (Fabber Castell)
02 folhas de cartolina laminada dourada
01 livro de história apropriado à idade (em letra bastão)
02 folhas de color set amarelo
01 mochila (preferência com rodinhas)
03 folhas de EVA amarelo liso
01 pacote de lenços umedecidos
04 folhas de EVA amarelo com gliter
01 pasta ofício de plástico com elástico fina (amarela)
03 folhas de EVA amarelo felpudo ou atoalhado
02 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão: Acrilex)
02 folhas de papel cartão amarelo
02 revistas usadas para recorte
01 folha de papel pedra
01 tesoura sem ponta
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
01 metro de contact transparente
02 tubos de cola líquida grande
05 metros de TNT amarelo
02 tubos de cola bastão grandes
01 novelo de lã
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e
01 pacote de bexiga amarela
toalhinha de mão
01 pacote de monta tudo
01 pacote de pregador de madeira com 12 unidades
02 pacotinhos de penas coloridas
02 refis de cola quente finos
Obs.: No decorrer dos bimestres, serão solicitados
02 refis de cola quente grossos
materiais de uso pessoal para realização de experiências
01 rolo de durex colorido amarelo
e propostas da apostila.
01 rolo de durex largo transparente
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fio de nylon
01 rolo de metalóide dourado
02 rolos de papel crepom amarelo
20 sacos plásticos transparentes tamanho ofício
2ª PARTE - Enviar na mochila do aluno no 1° dia de aula.
Para alunos do período integral:
01 estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador,
lápis de cor, tesoura, cola bastão e canetinha.
02 apontadores jumbo com depósito
02 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão:
01 avental para pintura
Acrilex)
02 borrachas brancas e macias
O material do período integral permanecerá no colégio.

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
2ª FASE – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2020
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS:
Dia 24/01/2020 – sexta-feira (Turmas da Manhã: 7h30min às 8h30min / Turmas da Tarde: 16h30min às 17h30min).
1° Dia de aula para alunos da educação infantil: 27/01/2020
Todos os materiais devem conter nome e turma.
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação –
24/01/2020
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores Textura Visual 180g (230x320mm) com 36
folhas estampado
01 brinquedo educativo (com letras e números)
01 caneta permanente preta
02 folhas de cartolina laminada vermelha
02 folhas de color set vermelho
03 folhas de EVA vermelho liso
04 folhas de EVA vermelho com gliter
03 folhas de EVA vermelho felpudo ou atoalhado
02 folhas de papel cartão vermelho
01 folha de papel pedra
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
01 metro de contact transparente
05 metros de TNT vermelho
01 pacote de bexiga vermelha
01 pacote de pregador de madeira com 12 unidades
02 pacotes de pinos mágicos
02 pacotinhos de penas coloridas
02 refis de cola quente finos
02 refis de cola quente grossos
01 rolo de durex colorido vermelho
01 rolo de durex transparente
01 rolo de fita crepe
01 rolo de fio de nylon
01 rolo de metalóide vermelho
02 rolos de papel crepom vermelho
20 sacos plásticos transparentes tamanho ofício
Para alunos do período integral:
01 estojo contendo: lápis grafite, borracha, apontador,
lápis de cor, tesoura, cola bastão e canetinha.
02 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão:
Acrilex)
O material do período integral permanecerá no colégio.

2ª PARTE - Enviar na mochila do aluno no 1° dia de aula.
02 apontadores com depósito
01 avental para pintura
02 borrachas brancas e macias
01 caderno brochurão – capa dura 96 folhas
01 caixa de ecogiz de cera com 8 cores (Fabber Castell)
01 caixa de lápis de cor triangular com 24 cores
02 caixas de lenço de papel
01 caixa plástica organizadora (medida 18cm de larg. X 29,
5cm de comp. X 12cm de altura) – Sugestão: Novaonda
Multibox
01 estojo de canetinhas hidrográficas com 12 cores
01 estojo de zíper com duas divisórias
04 lápis pretos triangulares (Fabber Castell)
01 livro de história apropriado à idade (em letra bastão)
01 mochila (preferência com rodinhas)
01 pasta ofício de plástico com elástico fina (vermelha)
02 potes de massa de modelar soft 500g (Sugestão: Acrilex)
02 revistas usadas para recorte
01 tesoura sem ponta
02 tubos de cola líquida grande
02 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e
toalhinha de mão

Obs.: No decorrer dos bimestres, serão solicitados
materiais de uso pessoal para realização de experiências
e propostas da apostila.

