
       Lista de Materiais - 2018 
                           Grupo 5 – Educação Infantil 
               (Início das aulas – 29/01/2018 – segunda-feira) 

MATERIAIS DE USO PESSOAL - O material deverá ser entregue no período de 24 a 26/01/2018. 
 
 

(  ) 01 folha de papel camurça (preto). 
(  ) 02 potes de estrelinhas (3gr) 
(  ) 01 resma de papel ofício branco. 
(  ) 04 folhas de E.V. A com gilter 
(  ) 04 folhas de E.V.A. (2 vermelhos/2 rosas) 
(  ) 01 folha de papel nacarado 
(   ) 02 folhas de papel carmem 
(  ) 02 folhas de duplex 
(  ) 1 pacote de filipinho (colorido)  
(  ) 02 classificadores padronizados da Escola 

Omega 
(  ) 02 telas para pintura tam. 20x30 
(  ) 01 camiseta de malha, usada, para uso durante 

as atividades de artes (Tam. adulto). 
(  ) 01 estojo com: 01 escova de dentes e 01 

creme dental 
(  ) 01 tesoura de ponta arredondada. 
( ) 01 estojo com: 05 lápis pretos n° 2B para o 

primeiro semestre, 01 apontador e  borracha 
branca macia.* 

(  ) 02 revistas usadas 
(  ) 01 caderno capa dura pequeno com pauta 

(96fls) 

(  ) 01 caderno de desenho A4 – (96fls) 
(  ) 01 caixa pintura a dedo (06 cores)*  
(  ) 02 colas branca (pequena) 
(  ) 01 caixa de cola colorida (06 cores)* 
(  ) 01 caixa de cola colorida com glitter (06 cores)* 
(  ) 02 caixas de lápis de cor (12 cores)* 
(  ) 02 caixas de massa de modelar* 
(  ) 01 caixa de hidrocor (12 cores)* 
(  ) 01 caixa de tinta guache (06 cores)* 
(  ) 01 caixa de giz de cera 
(  ) 01 pincel nº 10 
(  ) 02 livros de historinha (em português) de 

acordo com a faixa etária do aluno. 
(  ) 02 livros de historinha (em inglês) de acordo 

com a faixa etária do aluno.  
(  ) Módulos: Módulos do Projeto UNOi (Inglês) e 

Sistema Ari de Sá - SAS Português). (O aluno 
receberá junto com o módulo 01 agenda 
escolar). 

(  ) Material para utilização nas aulas de culinária: 
10 toucas descartáveis e 10 pares de luvas 
descartáveis. 

 
* Material para repor após o término. 
 
Obs.: O aluno deverá trazer diariamente na mochila: copo e prato plástico, toalhinha de mão e 

estojo com escova de dentes e creme dental. 
 

I ENCONTRO DE PAIS 
 

Alunos novos 
Data: 22/01/2018 (segunda-feira) 
Horário: 18h às 19h30 
Local: Auditório Escola Omega 
 

Alunos da casa 
Data: 23/01/2018 (terça-feira) 
Horário: 18h às 19h30 
Local: Auditório Escola Omega 

 

FARDAMENTO 
 
O uniforme é de uso diário e obrigatório, as crianças deverão vir à escola trajando uniforme 
completo: Camisa e bermuda padronizadas da Escola Omega, tênis e meias. 

 
                          HORÁRIO DAS AULAS 
 

 Matutino: 07h30 às 11h30  
 Vespertino: 13h30 às 17h30 

 
CHEGADA: Das 07h30 às 07h40 (alunos do matutino) e das 13h30 às 13h40 (alunos do vespertino), 

os pais ou responsáveis poderão deixar a criança na sala de aula, após este horário o 
portão ficará fechado e uma funcionária receberá a criança conduzindo-a para a 
sala de aula.  

SAÍDA: O portão só será aberto para saída dos alunos às 11h30 (alunos do matutino) e às 17h30 
(alunos do vespertino). 

 
Pedimos a compreensão dos pais no sentido do cumprimento dos horários estabelecidos. 



 
PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

 
 

 
Todo período de mudança de uma família deve ser respeitado. A chegada de um filho é um 

momento muito esperado e traz grandes modificações ao núcleo familiar. A entrada dessa criança na 
escola também é um período que requer muito cuidado e atenção por parte da família e da escola, é 
por isso que esse momento deve ser respeitado e direcionado.  

Na Escola Omega direcionamos a adaptação de acordo com cada criança. Com o apoio da 
psicóloga e de pedagogas, esse período merece uma atenção especial.  
 
Como iniciar uma adaptação escolar: 
 
 Com uma adaptação gradativa, seu filho passa a se sentir seguro e gostar da escola. É importante 

trazer a criança para conhecer o novo espaço que fará parte de sua vida, antes de iniciar o ano 
letivo.  

 

 

Dicas para esse período: 

 Despeça-se de seu(sua) filho(a), assim ele não ficará lhe procurando no espaço da escola; 
 Após os dois primeiros dias seja breve e objetivo, dessa forma você transmitirá segurança a 

ele(a) e isso fará com que se sinta seguro(a) no novo ambiente; 
 Retire seu(a) filho(a) da escola em um momento de prazer, assim ele(a) ficará com uma 

sensação boa e gostará de retornar; 
 É importante que a permanência das crianças nos primeiros dias não seja muito longa, o 

tempo deverá ser aumentado gradativamente. 
 Evidencie as coisas boas da escola sem pressionar a criança, se ela não quiser comentar 

nada, respeite.   

Cada criança é única e aqui na Escola Omega nós respeitamos isso desde o início!  

  
Período 

Sugestão Tempo 
de permanência 

da criança na 
Escola 

  
Atitudes do acompanhante (familiares/babás) 

1º, 2º dias 2 a 3 horas 
Levar a criança à sala e ficar na Escola a disposição, onde 
poderá permanecer por algum tempo.  

3º dia 1 hora Mãe leva a criança e despede-se explicando que voltará em 
breve para buscá-la.  
Obs.: É de extrema importância que não ocorram atrasos no 

horário da saída, visando a estabilidade da criança. 

 
Demais dias 

 
Horário Normal 


