BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL
Educação Infantil, 1º E 2º Anos
Srs. Pais, desejamos criar um ambiente muito gostoso e agradável para os alunos do período
integral.
Além dos materiais disponibilizados pelo Colégio, segue lista de materiais e brinquedos que
serão usados individual e coletivamente, de acordo com os objetivos planejados.
A quantidade é suficiente para o ano. Para manter o encantamento e a organização, serão
disponibilizados gradativamente.
Caso algum brinquedo ou outro material de uso mais intenso ou mais frágil seja danificado ou
consumido, uma lista complementar, se necessário, será enviada no início do 2º semestre.
-Meninas:
a) Caixas organizadoras plásticas, tamanho máximo de 30 x 20 x 10 cm.
-Uma caixa de brinquedos com aproximadamente 20 bonecas pequenas ( tipo Polly, princesas,
acessórios, roupinhas e panelinhas com acessórios).
-Uma caixa de revistas: média de 20 revistas de colorir, gibis, livrinhos, caça-palavras, palavras
cruzadas, etc... Todos adequados à faixa etária.
b) 2 Jogos a escolher na lista a seguir .
c) 1 boneca e 1 bicho de pelúcia tamanho médio. Garantam que sejam da preferência da
criança.
d) um estojo com lápis de cor, lápis grafite, tesoura, cola, borracha e apontador.
-Meninos:
a) Caixas organizadoras plásticas, tamanho máximo de 30 x 20 x 10 cm.
- Uma caixa de brinquedos com aproximadamente 20 carrinhos ( tipo Hot Wheels ou similares)
e 20 bonequinhos de super-heróis, soldados, bombeiros, animais ( tipo fazendinha)
b) Caixa de revistas: média de 20 revistas de colorir, gibis, livrinhos, caça-palavras, palavras
cruzadas, etc... Todos adequados à faixa etária.
c) 2 Jogos a escolher na lista a seguir .
d) um estojo com lápis de cor, lápis grafite, tesoura, cola, borracha e apontador.

IMPORTANTE:
- ESCOLHA BRINQUEDOS DA PREFERÊNCIA DA CRIANÇA E DE ACORDO
COM A FAIXA ETÁRIA.
- NÃO DEVEM CONTER PEÇAS PEQUENAS QUE POSSAM SER ASPIRADAS
OU ENGOLIDAS.
- TODOS OS BRINQUEDOS DEVERÃO SER NOVOS E DE BOA QUALIDADE,
POR QUESTÃO DE SEGURANÇA.
- AS CAIXAS ORGANIZADORAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE,
COM TAMPAS QUE FECHEM BEM. SOLICITAMOS QUE OS TAMANHOS
SEJAM ADEQUADOS AO CONTEÚDO, EVITANDO TAMANHOS MAIORES
QUE O NECESSÁRIO, EM FUNÇÃO DO NOSSO ESPAÇO.
- TODAS AS CAIXAS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADAS COM O NOME
COMPLETO DA CRIANÇA EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

Sugestões de Jogos:
- Perfil

- Jogo da memória

- Bingo de letras

- Dominó ilustrado

- É proibido falar

- Pizzaria maluca

- Mimicando

- Soletrando

- Senha

- Clube Grow

- Primeiros números

- Cara maluca

- Cara a cara

- Imagem e ação

- Primeiras palavras
- Tapa certo

- Lince

BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL
3º. ao 5º. Anos
Srs. Pais, desejamos criar um ambiente muito gostoso e agradável para os alunos do período
integral.
Além dos materiais disponibilizados pelo Colégio, segue lista de materiais e brinquedos que
serão usados individual e coletivamente, de acordo com os objetivos planejados.
A quantidade é suficiente para o ano. Para manter o encantamento e a organização, serão
disponibilizados gradativamente.
Caso algum brinquedo ou outro material de uso mais intenso ou mais frágil seja danificado ou
consumido, uma lista complementar, se necessário, será enviada no início do 2º semestre.
-Meninas:
a) Caixas organizadoras plásticas, tamanho máximo de 30 x 20 x 10 cm.
-Uma caixa de brinquedos com aproximadamente 20 bonecas pequenas ( tipo Polly, princesas,
acessórios, roupinhas e panelinhas com acessórios)
-Uma caixa de revistas: média de 20 revistas de colorir, gibis, livrinhos, caça-palavras, palavras
cruzadas, Sudoku, etc... Todos adequados à faixa etária.
b) 2 Jogos a escolher na lista a seguir .
c) 1 boneca e 1 bicho de pelúcia tamanho médio. Garantam que sejam da preferência da
criança.
d) um estojo com lápis de cor, lápis grafite, tesoura, cola, borracha e apontador.
-Meninos:
a) Caixas organizadoras plásticas, tamanho máximo de 30 x 20 x 10 cm.
- Uma caixa de brinquedos com aproximadamente 20 carrinhos ( tipo Hot Wheels ou similares)
e 20 bonequinhos de super-heróis, soldados, bombeiros, animais ( tipo fazendinha)
b) Caixa de revistas: média de 20 revistas de colorir, gibis, livrinhos, caça-palavras, palavras
cruzadas, Sudoku, etc... Todos adequados à faixa etária.
c) 2 Jogos a escolher na lista a seguir .
d) um estojo com lápis de cor, lápis grafite, tesoura, cola, borracha e apontador.

IMPORTANTE:
- ESCOLHA BRINQUEDOS DA PREFERÊNCIA DA CRIANÇA E DE ACORDO
COM A FAIXA ETÁRIA.
- NÃO DEVEM CONTER PEÇAS PEQUENAS QUE POSSAM SER ASPIRADAS
OU ENGOLIDAS.
- TODOS OS BRINQUEDOS DEVERÃO SER NOVOS E DE BOA QUALIDADE,
POR QUESTÃO DE SEGURANÇA.
- AS CAIXAS ORGANIZADORAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE,
COM TAMPAS QUE FECHEM BEM. SOLICITAMOS QUE OS TAMANHOS
SEJAM ADEQUADOS AO CONTEÚDO, EVITANDO TAMANHOS MAIORES
QUE O NECESSÁRIO, EM FUNÇÃO DO NOSSO ESPAÇO.
- TODAS AS CAIXAS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADAS COM O NOME
COMPLETO DA CRIANÇA EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

Sugestões de Jogos:
- Perfil

- Jogo da memória

- Bingo de letras

- Dominó ilustrado

- É proibido falar

- Pizzaria maluca

- Mimicando

- Soletrando

- Senha

- Clube Grow

- Primeiros números

- Cara maluca

- Cara a cara

- Imagem e ação

- Primeiras palavras
- Tapa certo

- Lince

