Lista de Material Maternal – 2018
ATENÇÃO








Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados, com o nome da criança.
Uso do Uniforme é obrigatório, bem como o nome do aluno bordado em todas as peças.
Caso seu (a) filho (a) use fralda, favor enviar uma caixa plástica (organizadora) para guardar as
fraldas, pomadas de assaduras e lenços umedecidos.
Uniforme do Balé – blusinha azul claro e faixa da cabeça azul claro, meia branca, saia azul ou branca
e sapatilha preta.
Uniforme Capoeira – Camiseta / Abada ( Calça ); Corda ( Faixa );
A primeira semana de freqüência é considerada período de adaptação. O tempo de permanência das
crianças no colégio será em torno de duas horas, aumentando gradativamente.
O horário da saída dos alunos na semana de adaptação (1ª semana de aula) será diferenciado;

Materiais que devem ser entregues separadamente para professora























500 folhas de papel sulfite (report ou chamex – A4)
100 folhas de sulfite (amarelo)
06 envelopes tamanho A3 (BRANCO)
01 Bloco creative A4 (Romitec)
01 folha de papel camurça (cores diversas)
01 folha de papel celofane (vermelho)
01 folha de papel seda (cores diversas)
02 pacotes de palitos de sorvete
01 pacote de bexiga nº 9 (cor azul)
02 folhas de cartolina laminadas (verde)
02 rolos de papel crepom (azul)
03 cartolinas brancas
03 placas de E.V.A com glitter (amarelo)
01 fita grossa durex
01 rolo de látex
02 bastões de cola quente (grosso)
01 caixa de cola glitter
2 Metros de TNT (sugestão de cores: azul, vermelho, amarelo, verde, rosa)
1 Metro de velcro
1 Metro de feltro (sendo meio metro de cada cor)
02 potinhos de glitter (cores diversas)
02 pacotes de pratos de papelão (pequeno)

Materiais de permanência na escola












01 Pincel chato e largo - nº 16
01 Caixa giz de cera 12 cores (12 cores Eco giz Faber Castell)
01 Caixa de lápis de cor gigante (12 cores Faber Castell)
01 Jogo de massa de modelar 4 cores ( Soft Acrilex ou Guti Guti)
01 Apontador com lixeira
02 Estojos escolares
01 Pasta plástica com elástico (espessura média)
01 Camiseta usada de adulto ( para atividade de pintura)
01 Pintura a dedo (caixa com 6 unidades)
02 Tubos de cola branca 90g
01 Tubo de cola bastão





01 Brinquedo pedagógico de acordo com a idade
01 Livro de história (para idade de 2 a 3 anos)
01 Baldinho para brincar na areia

Materiais de Higiene








02 Toalhinhas (Higiene/lanche)
01 Necessarie
01 Escova de dente com protetor de cerdas
01 Tubo de creme dental sem flúor
03 Embalagens de lenços umedecidos (será solicitado conforme necessidade)
04 Caixas de lenços de papel
01 Caixa de BAND-AID

