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Individual
01 Lancheira com toalha de mão (uso diário)
01 Squeeze com bico
01 Estojo grande com: 12 lápis de cor, 02 lápis de escrever nº 02,
01 borracha grande, 01 apontador c/depósito grande
01 Caderno brochura capa dura azul, costurado, de 96 fls e sem pautas
01 Tubo de cola grande
01 Tubo de cola bastão
01 Pincel nº 14
10 Botões
01 DVD virgem
01 Tesoura sem ponta (gravado nome)
01 Jogo de Pincel Atômico 850 - 12 cores
01 Pote plástico retangular 6 litros com tampa transparente
01 Camiseta grande usada para pintura
01 Pacote de lenço umedecido
01 Pasta preta com 50 plásticos para Portfólio
02 Pasta com elástico transparente fina
01 Bolsa personalizada (encomendar na tesouraria da escola)
 Obs: Não será permitido o uso de mochila de rodinha.
Apoio ao Estudo
01 Brinquedo lúdico (sugestão: bonecas e carrinhos)
01 Brinquedo pedagógico (lego, blocos lógicos, quebra-cabeça, formas
geométricas – sugestão: material de madeira, forminhas para modelar
massinha)
01 Fantasia
01 Livro de história ou gibi para biblioteca da sala.
01 Caixa grande de palito fosforo
01 Tinta fosca para artesanato (cor: livre escolha)
01 Pacote de algodão
01 Tela para pintura 20x30 cm
01 Prato de papelão redondo de 15 mm – Não laminado
Literaturas complementares:
O título será divulgado na 1ª reunião de Pais.
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APOSTILA
O Colégio Batista adota o livro modular do Sistema Positivo. O material
será entregue ao aluno no primeiro dia de aula, aos alunos que efetivaram o
pagamento.
AGENDA
A agenda será utilizada diariamente para a comunicação entre família e
escola, acompanhe-a com bastante rigor. Será entregue na 1ª semana de aula.
ORGANIZAÇÃO / ENTREGA DE MATERIAIS:
 Todos os materiais de uso individual deverão vir etiquetados e
entregues em uma sacola plástica.
 Os materiais deverão ser entregues no dia 01/02/2019 (6ª feira) no
período de 13h30 as 16h.
 Fiquem atentos à reposição do material de uso constante.
UNIFORME:
Camiseta, bermuda, agasalho tectel ou moleton do colégio, calça tectel
ou moleton azul, tênis azul escuro, preto, branco ou cinza.
Alunos da Ed. Infantil ao 5º ano poderão usar sandálias ortopédicas nas
cores dos tênis, no período do verão.
O UNIFORME DEVE SER ADQUIRIDO NA TESOURARIA DO COLÉGIO E
SERÁ EXIGIDO DESDE O 1º DIA DE AULA.
Favor colocar o nome da criança no uniforme (bordado ou pincel para
tecido – lado de dentro do agasalho)
INÍCIO DO ANO LETIVO : 04/02/2019
Horário: 13h às 17h15
REUNIÃO DE PAIS
Para os alunos do 1º Período
Dia: 13/02/ 2019 (4ª Feira)
Horário: 19h30
Diretrizes para o ano escolar de 2019
BATISTA ONLINE:
 Consulte o site: www.batistanet.com.br para ter as informações de
nossa escola, e para acompanhar o desenvolvimento escolar de seu(sua)
filho (a) através do educacional web.
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EDUCAÇÃO INFANTIL É COISA SÉRIA!!!
Na Educação Infantil, grande parte do trabalho educativo ou pedagógico deve
ser organizado levando-se em conta que a criança pequena tem necessidade de
desenvolver sua identidade e autonomia pessoal. De um ser, inicialmente
dependente e sem conhecimento de si, a criança se constitui, durante o período
da Educação Infantil, em um ser capaz de se cuidar, se relacionar e se comunicar
por meio de diferentes sistemas simbólicos. As situações de interação entre
crianças e entre adultos são importantes para que a criança, além de conhecer as
singularidades dos outros, vá conhecendo as suas próprias. “A maneira como
cada um vê a si próprio depende também do modo como é visto pelos outros. ”
De acordo com esta perspectiva, o professor deve sempre propor atividades em
que as crianças:
 Possam experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos,
sentimentos e ideias;
 Familiarizem-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo suas
sensações e limites;
 Brinquem e se relacionem com outras crianças, professores e
funcionários da escola, expressando suas necessidades e interesses;
 Ampliem sua autoestima e valorizem ações de cooperação e
solidariedade;
 Tenham oportunidade de escolha e de participação em pequenas tarefas
cotidianas;
 Adquiram hábitos de autocuidado e de elaboração e respeito a regras
básicas de convívio social;
 Resolvam situações-problema comuns do cotidiano, solicitando ou não
auxilio do adulto.
VOCÊ ENCONTRA O DESENVOLVIMENTO DESSAS HABILIDADES NO COLÉGIO
BATISTA.

