LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL – 2018
Material de uso diário:




























01 agenda diária (a criança receberá da escola)
01 bolsa para Projeto Sexta Literária (comprar no início do ano letivo junto a auxiliar de coordenação)
02 fotos 3 x 4 recentes
02 blocos de desenho papel canson branco (tamanho A3 - com 20 folhas)
01 caixa de gizão de cera -12 cores (Sugestão: Meu 1º Giz)
01 caixa de lápis de cor triangular - 12 cores
01 caneca (inox ou alumínio) para água, com o nome da criança gravado
01 cola branca (90g)
01 estojo de pincel atômico (grosso) – 12 cores (jumbo)
01 fantoche
03 folhas de papel cartão – Branca
01 pacote de prato de papelão M10
01 jogo pedagógico para a idade de 2 e 3 anos
01 lancheira
01 DVD-R virgem
01 metro de tecido americano cru
01 metro de tecido chitão – qualquer cor e estampa
01 pasta ou mochila para carregar o material diário
01 revista para recorte
03 folhas de papel ondulado cores variadas
02 rolos de fita crepe
03 potes de tinta artesanato verde
01 pacote de palitos de picolé- cores variadas
10 sacos plásticos tamanho A4
01 pacote folhas de papel color set – cores variadas
01 pasta transparente com elástico tamanho A4 para uso na Biblioteca
03 folhas de EVA colorido com glitter cores variadas

Material de uso pessoal:
 01 avental para aula de artes
 01 blusa de malha (grande ) para atividades de pintura em sala de aula
 01 escova de dente com capinha protetora (a escova de dente deverá ser trocada no 2º semestre ou quando julgar
necessário)
 01 pasta dental
 01 sabonete
 01 saboneteira
 01 sacolinha (com o nome da criança) contendo 01 troca de roupa
 01 unidade de jogo americano de plástico ou emborrachado com motivo infantil
 02 caixas de lenços de papel
 02 potes de lenços umedecidos
Observações importantes:
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.
Outros materiais poderão ser pedidos aos alunos durante o ano, de acordo com os projetos.
Os alunos deverão frequentar o Colégio sempre de uniforme. Também o agasalho faz parte do uniforme.
É importante marcar as peças do uniforme com o nome do aluno. O calçado do uniforme é o tênis.
O Uniforme Escolar poderá ser adquirido nos seguintes endereços:





Pluriforme: Av. Amazonas, 2.267- Bairro Santo Agostinho – Telefone: (31) 2536-2530 e WHATSAPP 99740-1136
Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897 – Barroca - Telefone (31) 3332-8547
Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras, 188 - São Pedro - Telefone (31) 3289-1000
RSE Loja – www.rseloja.com.br

