LISTA DE MATERIAIS – 2019

Maternal
Prezados pais e responsáveis,
Segue, abaixo, a lista de material escolar, que será utilizado no ano de 2019.
1- Todo material escolar deverá ser encapado (plástico transparente) e etiquetado,
preenchido com o nome do (a) aluno (a), ano e período;
2- O uniforme do (a) aluno (a) deverá ser identificado com nome: tênis, calça ou
bermuda jeans, nas cores azul ou preta e a camiseta da escola à venda na cantina do
Colégio. Não serão permitidas bermudas estampadas e saias.
3- Lancheira térmica para o lanche.
Atenciosamente,
Coordenação da Educação Infantil
LISTA DE MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO
Dia 23/01/2019 (quarta-feira) das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Obs.: para a organização do material, solicitamos que essa ordem seja
seguida rigorosamente. Por favor, não envie este material no 1º dia de aula.
01 Livro Paradidático (título livre/faixa etária de 3 anos).
01 Brinquedo de encaixe, peças grandes;
01 Bloco de cartonado colorido 30 fls. Filipino ou Creative Paper
01 Estojo de lápis de cor jumbo com 12 lápis (Mapet);
01 Estojo de canetinhas hidrocor jumbo com 12 cores
01 Almofada com capa
01 Brinquedo faz-de- conta ( boneca, pelúcia, carrinho, profissões etc.
01 Estojo de giz de cera com 12 cores (Mapet)
01 Pasta polionda fina amarela.
04 Envelopes Kraft (41 x 31) pardo
03 Potes de massa de modelar 500 gr. (base de amido)
01 Cartelas de auto-adesivo (motivo bichinho) grande
01 Tesoura escolar em aço inoxidável com nome gravado
01 Caneca personalizada com nome gravado

01 Avental ou camiseta velha com nome
02 Tubos de cola de 90 gr
01 Pincel tipo brocha
01 Pacote de gliter grande
01 Fita larga transparente
01 Pacote de papel filipinho
04 Frascos de tinta acrílica (cores variadas)
01 Bloco de argila branca (sugestão de marca Utti Gutti)
01 Pacote de forminha de doce (embalagem)
01 Kit de forminhas para massinha

Obs.: A agenda será entregue no começo das aulas.
Início das aulas: 28/01/2019
O horário das aulas será apresentado no início do ano letivo.
O uso do uniforme e tênis é obrigatório.

