Lista de Materiais 2017 – Pré II (Educação Infantil)
02 toalhas para lanche com nome bordado ou pintado
01 caneca plástica para o lanche
01 estojo para os lápis de cor
01 jogo de canetinhas (vai e vem/ponta que não afunda)
03 caixas de lápis de cor grande (12 cores)
02 caixas de massa de modelar (12 cores)
02 caixas de giz colorido (quadro negro)
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola colorida
01 tubo de cola gliter
01 rolo de lastex
01 pacote de palito de picolé
01 pacote de palito de churrasco
02 pacotes de balão (roxo/preto)
02 tubos de cola dimensional
02 pacotes de lantejoula grande
02 metros de plástico adesivo contact transparente
03 metros de TNT (roxo)
01 pasta polionda com aba e elástico
06 pastas plásticas para folha A4 com grampo
02 lápis pretos
01 borracha
01 resma de papel A4 (500 fls)
01 caderno de números (nº 1 disponível na papelaria do colégio)
01 caderno grande pedagógico de 48 folhas (adquirir somente na papelaria localizada na
sede do colégio).
01 livro de literatura (ciranda de livros, a partir de março disponível na papelaria do colégio)
50 folhas de papel 60K brancas
05 rolos de papel crepom (marrom/azul/verde/vermelho/laranja)
01 pincel para tinta guache nº 14
01 pote de tinta guache 250 ml (laranja)
08 folhas de E.V.A com glitter colorido
01 folha de papel alumínio
02 cartolinas brancas
01 instrumento musical de brinquedo para aulas de música (chocalho/xilofone/tambor)
01 jogo educativo de madeira (dominó/quebra-cabeça/jogo da memória)
01 bambolê
Fotocópias (na papelaria do colégio)
Livros didáticos adotados para o Ensino Fundamental (disponível na papelaria na sede
do colégio)
• Caderno Integrado de Atividades – Sistema COC Ltda;
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.

