
   C.E.I. ESPAÇO CRIANÇA - OBJETIVO - COTIA 

 
 

Infantil 1 - Fase 1 / 2019 

 
Informamos que: 
 

 A escola estará aberta para o Período Integral a partir do dia 17/01/2019. 
 

 Período de adaptação dos novos alunos dias 24 e 25/01/2019. 
 

 Horário da adaptação: Manhã: 09h00 às 11h00 Tarde: 14h00 às 16h00 
 

 As aulas do Espaço Criança terão início no dia 28/01/2019. 
 
Manhã: 08h00 às 12h00 
 

Tarde:  13h00 às 17h00 
 
 

Documentação necessária: 
 

 2 fotos 3x4 recentes 
 xerox - comprovante de endereço 
 xerox - certidão de nascimento 
 xerox - carteira de vacinação 
 xerox - RG do aluno 
 xerox - RG dos pais 
 xerox - carteirinha do convênio médico 

 

Será fornecido pela escola: 
 

 Agenda do aluno. 

 
Observações importantes: 
 

 Manter sempre dentro da mochila uma troca de roupa com o nome do aluno. 
 A necessaire de higiene deverá permanecer dentro da lancheira. 
 Todo material deverá ser identificado com o nome da criança e armazenado se possível em uma 

única sacola - grande. Identificar a sacola por fora com o nome e série da criança. 
 Não há necessidade de escrever o nome nas folhas, elas deverão ser enroladas em um único 

pacote identificado com o nome e série da criança. 
 O material deverá ser entregue no Colégio antes do início das aulas, para ser conferido e 

organizado. Estaremos recebendo os materiais a partir do dia 21/01/2019. 
 

Uniforme escolar 
 
É obrigatório o uso do uniforme escolar, composto de: 

 Camiseta "Espaço Criança" manga longa/curta/regata. 
 Agasalho do Objetivo "Espaço Criança" 
 Shorts saia ou bermuda "Espaço Criança" 
 Tênis ou sandália. 

 
O uniforme é terceirizado:  
 

Posto de venda 1–Objetivo Line – R: José Augusto Pedroso, 105 - Fone: 4614-0726 
Posto de venda 2 - "RIPIO" R: José de Araujo, 160 - fone: 4703-5595 
 
 
 

Material de Higiene 
 

O material de higiene é pedido como colaboração, não sendo obrigatório seu envio. 
 

2 sabonetes líquido 

8 rolos de papel higiênico 

1 vidro de álcool gel 

4 rolos de papel toalha 

200 copos descartáveis 

  
 



Lista de Material –Coletivo 
 
 

1 camiseta grande e usada para pintura (pode ser dos pais) 

2 revistas 

1 lixa d´agua fina 

1 esponja macia com forma de frutas ou animais 

1 metro de elástico chato – 7mm – nº 12  

1 caneta Gel Gelyx 1.00mm Cis - Prata 

2 caixas de massinha – Uti Guti (Marca Licyn) com 12 unidades (outras marcas são muito duras  

 e dificultam a manipulação). 

1 caixa de lápis aquarelável (12 cores) 
1 jogo de canetas hidrográficas de ponta grossa (12 cores) 
1 caixa de gizão de cera (12 cores) 

2 colas branca tamanho grande 90gr. 

1 cola bastão tamanho grande Pritt. 

4 bastões de cola quente - refil grosso  

1 pincel chato escolar n.20 

1 caneta permanente preta ponta fina 

1 rolo de durex fino colorido 

1 rolo de durex fino transparente 

   10 saquinhos plásticos tamanho A3 

2 metros de TNT – opção de cor: (vermelho, verde, laranja e azul) 

1 pacote de algodão 

1 pacotes de lantejoulas grande verde 

1 pacote de palito de sorvete 

1 pacote de perfex 

1 pacote de pena amarela 

1 pacote de rolha 

1 rolo de fita de cetim 10mm 

1 bloco de papel canson A3 - branco  

1 bloco criativo 32 folhas (Romitec) formato 325mm x 235mm 

1 bloco color set A3 colorido – coleção meu primeiro caderno formato 297mm x 420mm - Norma 

3 folhas de cartolina branca 

2 folhas de papel celofane (vermelho e azul) 1 de cada 

4 folhas de EVA colorido liso – (azul, amarelo, branco e verde) tamanho 40x60 cm (1 de cada) 

2 folhas de EVA plush liso (iguais) 

2 folhas de EVA Glitter (Opções de cores: Rosa, verde, azul, amarelo e lilás) 

2 folhas de papel cartão colorido 

3 folhas de papel craft 

    4 folhas de papel crepom (azul, amarelo, vermelho e verde) 1 de cada 

   2 folhas de papel espelho colorido 

500 folhas de papel sulfite branco A4 75g (REPORT OU CHAMEX) 

   50 folhas de sulfite A3 

2 livros de literatura infantil para a faixa etária 

   1 necessaire contendo: 1 escova de dentes, 1 pasta de dente infantil e 1 toalha de boca  

1 rolo de lã vermelha 

1 1 caixa de fósforo 

6 caixas de lenços de papel – tamanho grande 

1 dipirona, ibuprofeno ou paracetamol 
   1      toalha pequena para o lanche (por gentileza, enviar diariamente na lancheira). 


