Lista de Materiais 2017 – Maternal C (Educação Infantil)
01 copo plástico para o lanche
01 colher pequena para o lanche
01 prato de plástico para o lanche
01 caixa de lápis de cor 12 cores (ecolápis de cor jumbo de madeira reflorestada)
01 caixa de giz de cera (grosso – 12 cores)
02 caixas de massa de modelar (Soft -12 cores)
01 jogo de canetinhas (vai e vem/ponta que não afunda)
01 tubo de cola colorida
01 tubo de cola gliter
01 tubo de cola branca 40g
01 pote de gliter 250g
01 pote de tinta guache 250g
01 pacote de lantejoulas
01 pacote de algodão
01 pincel nº 10
03 metros de TNT (branco)
01 metro de fita mimosa
01 rolo de lastex
01 tubo de cola dimensional
05 rolos de papel crepom (amarelo/verde/azul/branco/preto)
01 pacote de balão (vermelho)
01 marcador permanente (preto)
01 metro de plástico adesivo contact
01 pasta polionda com aba e elástico
08 pastas plásticas para folha A4 com grampo (para portifólio)
01 livro de literatura (a partir de março disponível na papelaria do colégio)
50 folhas de papel 60K brancas
02 cartolinas brancas
01 resma de papel A4 (500 fls)*
07 folhas de E.V.A (vermelho/amarelo/azul/branco/verde/rosa/laranja)
01 avental plástico para atividades com tinta
01 brinquedo para sala a escolher (bonecas/carrinhos/fazendinha/jogos de encaixe
com peças grandes)
01 instrumento musical de brinquedo para aulas de música
(chocalho/xilofone/tambor)
01 bambolê
Fotocópias (disponível na papelaria do colégio a partir de janeiro)
Materiais de uso diário (deverão permanecer na mochila diariamente):
• 01 toalha para lanche com nome bordado ou pintado;
• 01 garrafa para água;
• 01 muda de roupa identificada;
• 01 pacote de lenço umedecido.
Observações:
Todos os materiais (identificado com o nome do aluno na sacola), deverão ser entregues para o
professor da turma, no dia 01 de fevereiro de 2017 a partir das 13h (destacar nesta sacola, o
material que porventura faltou adquirir).
O uniforme deverá ser identificado com o nome do aluno e será exigido a partir do 1º dia de
aula.

