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Individual
01 Lancheira
01 Copo com tampa (sem canudinho) para água– colocar nome
01 Pacote de colherinha descartável para lanche
01 Toalha de mão para uso no lanche (vir na lancheira todos os dias)
01 Fronha – colocar nome
01 Travesseiro pequeno – colocar nome
01 Lençol de berço com elástico – colocar nome
01 Lenço umedecido pacote grande
01 Caixa de lenço de papel
01 Troca de roupa, 3 fraldas, pomada p/ assadura e calçado – vir na bolsa todos os dias
01 Jogo de Pincel Atômico ou Compactor Color c/ 12 cores (grande)
01 Pincel de barba
01 Pincel nº 20 – ponta quadrada
01 Pote plástico retangular 6 litros com tampa verde ou branca
01 Camiseta grande para pintura (pode ser usada do papai ou da mamãe)
01 CD e 01 DVD virgem
01 Bolsa personalizada (encomenda na tesouraria da escola) ou mochila pequena
01 Caderno grande sem pauta (capa dura azul liso)
01 Capa plástica transparente para caderno brochurão grande
01 Rolinho de pintura médio
01 Pacote de botões pequeno
02 Pacote de prendedores de roupas de madeira (24 unidades)
01 Bloco de A3 colorido
 OBS: Não será permitido o uso de mochila de rodinha.
Apoio ao Estudo
01 Brinquedo lúdico (sugestão: carrinho, ferramenta, boneca, panelinhas,
01 Pacote de bichinhos (dinossauros, vacas, tigres, etc.)
01 Brinquedo pedagógico (sugestão: lego (peças grandes), alinhavo, blocos de
encaixe, bate pinos)
01 Brinquedo musical (tambor, pandeiro, flauta, violão)
02 Livrinhos de capa dura
01 Fantoche (animais, pessoas, frutas)
01 Foto 3x4 e 01 Foto 10x15 (recente)
02 Foto 10x15 (01 da criança com o pai / 01 da criança com a mãe)
01 Lousa magica
01 Metro de feltro (cor – livre escolha)
01 Rolo de fita de cetim - 15 mm nº 3 (Cor: vermelha, ou azul ou amarela)
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Literaturas complementares:
O título será divulgado na 1ª reunião de Pais.
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: 06/02/2019 (4ª Feira)
Horário: 13h às 17h15’
REUNIÃO DE PAIS
Para os alunos do Maternal I
Dia: 05/02/2019 (3ª 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.

