


ORIENTAÇÕES GERAIS

MATERIAL DE USO PERSONALIZADO

Os materiais de uso individual deverão ser entregues diretamente às assistentes no 
período de 25 a 31 de janeiro, das 8h às 10h30, no refeitório infantil. Não aceitaremos o 
material no 1º dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido na presença do 
responsável. 

• 01 mochila pequena – com ou sem rodinhas
• 01 lancheira com toalha pequena para o lanche
• 01 kit de higiene bucal contendo:

• 01 escova de dentes na caixinha de plástico 
• 01 creme dental infantil 
• 01 estojo de fio dental 



MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

MATERIAIS DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NA MOCHILA

• 01 pasta polionda média, sem alça, A4 (3,5cm verde)
• 01 pasta-catálogo com 100 plásticos grossos (devidamente identificada)
• 04 apontadores para lápis jumbo
• 08 lápis pretos jumbo
• 05 borrachas brancas
• 03 pastas plásticas com grampo (verde)
• 01 cartão telado (30 x 40cm)
• 01 tesoura pequena sem ponta (com o nome do aluno gravado)
• 01 pasta transparente com elástico para levar as tarefas de casa

• 01 escova de cabelos
• 01 toalha de banho tipo fralda
• 01 lençol pequeno
• 01 muda de roupa do uniforme
• 01 garrafinha de plástico transparente
• 01 estojo contendo: 06 lápis pretos-jumbo, 02 borrachas, 01 apontador, 01 régua, 01 

caixa de lápis de cor, 01 tesoura e 01 cola líquida pequena.



1. BIG JUNGLE FUN 2 – STUDENT’S BOOK
Editora Richmond 
ISBN: 9788466813181
 

2. BIG JUNGLE FUN 2 – ACTIVITY BOOK 
Editora: Richmond 
ISBN: 9788466815482
 

3. RECEITA DE FELICIDADE - MÚSICA EM FAMÍLIA
Paula Santisteban e Eduardo Bologna
ISBN: 9788567937038
(venda exclusiva no Colégio Seriös)

LIVROS DIDÁTICOS

OBSERVAÇÃO

INGLÊS

INGLÊS

MÚSICA

Os três livros do projeto literário Jonas Ribeiro serão 
solicitados em março de 2018, quando realizaremos a Feira 
Literária.



JOGOS E BRINQUEDOS

• 01 fantoche
• 01 jogo pedagógico - Sugestões para escolher:

• jogo de leitura (letras, vogais, sílabas, palavras, alfabeto)
• pote ou balde de brinquedo com blocos de montagem
• quebra-cabeça de papelão grosso (ver faixa etária)
• dominó (cores, formas, quantidades, animais, personagens, numerais, profissões, 

letras)
• jogo de trilha ou percurso
• jogo de memória (animais, personagens, profissões, letras)
• jogo de estratégia (ver faixa etária)
• jogo de carimbo (letras)
• frutas de plástico (para uso nas aulas de Inglês)
• jogos de classificação, seriação ou sequência lógica

• Tela de tapeçaria crua (tamanho de uma folha A4 - em média 30cm x 20cm)
• Agulha para tapeçaria (de plástico)
• Pinça grande (de plástico)

UNIFORME

Uniforme do Colégio no modelo da Educação Infantil, meias brancas e tênis, devidamente 
identificados em cada peça.

• 01 avental de Artes do Colégio Seriös 
• 01 avental de Gastronomia do Colégio Seriös 
• 01 bandana de Gastronomia do Colégio Seriös

Observação:
Todo o material e uniformes estão disponíveis para compra na loja Seriös Store em 
condições especiais de pagamento.

Fone: (61) 3049-8800
www.colegioserios.com.br


