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Descrição
01 mala ou mochila grande escolar (com nome completo)
01 lancheira (com nome completo)
01 guardanapo de tecido para o lanche (com nome bordado ou marcado com caneta
própria para tecido)
01 caderno brochurão capa dura - 96 folhas - desenhado (sugestão - TILIBRA)
01 estojo grande com 2 divisórias (uma para o lápis grafite, borracha e apontador e outra
para lápis de cor) - evitar estojo de lata
(abertura do zíper para cima)
04 lápis pretos jumbo triangular (sugestão – BIC - com nome completo em cada unidade)
01 apontador - com depósito (com nome)
01 borracha branca (com nome)
01 tesoura escolar com duplo corte - com nome gravado
01 pasta fina de plástico com elástico - tamanho A4 (tipo PLASCONY) etiquetada por fora
01 caixa de lápis de cor - jumbo triangular ─ 12 cores (sugestão – BIC - com nome
completo em cada unidade)
01 caixa de gizão de cera 12 cores longo (com nome em cada unidade)
01 conjunto de canetas hidrográficas de 12 cores (sugestão: FABER CASTELL ou
COMPACTOR) com nome em cada unidade e na embalagem
02 potes de massinha UTI-GUTI ou ACRILEX (500g – cores variadas)
03 colas bastão grandes – 40g (sugestão - PRITT ou FABER CASTELL com nome
completo)
02 tubos de cola branca grande – 110g (sugestão – TENAZ ou CASCOLAR com nome
completo)
01 estojo (plástico) de aquarela em pastilhas (sugestão: FABER CASTELL) com nome
01 pincel nº 18
02 pacotes de Coleção Eco cores - Textura visual (36 folhas)
01 conjunto de papel para dobradura (tamanhos diversos)
200 folhas de papel sulfite branco – tamanho A4
01 Conjunto com 05 folhas de EVA cores vibrantes e 02 folhas com gliter
10 sacos de plástico grosso (tamanho ofício) sem nome A4
05 sacos pequenos tipo ZIP (tamanho 22,5 X 17,5)
02 revistas de atividades (sugestão: COQUETEL – Brincando e Aprendendo)
01 revista para recorte
01 gibi novo
Bolsa com 3 alfabetos maiúsculo (E.V.A.)
01 lata de leite em pó (400gr) – 12cm de altura, vazia e sem tampa, encapada por fora
com CONTACT azul, com nome na parte inferior externa da lata
01 metro de tecido de algodão na cor cru
01 camiseta grande e velha para aula de pintura (pode ser de adulto) – evitar avental
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02 rolos de durex colorido
01 caixa de Plasticor
01 caixa de cola glitter
02 potes de tinta guache (500ml – cores vibrantes)
02 dados pequenos para jogos de tabuleiro
01 brinquedo pedagógico para permanecer na sala de aula (pinos mágicos pequeno)
01 caixa de papelão (com tampa) - grosso para atividades (onde caiba uma folha de
sulfite) azul - etiquetada com nome completo na parte interna da caixa
01 rolinho de pintura
02 canetas de tecido
01 pacote de massa de modelar DAS – 500g – Cerâmica fria
retalhos de tecidos de diferentes texturas e cores
01 novelo de lã
botões de diferentes formatos e cores
05 prendedores de madeira Salamandra
01 livro de literatura infantil de acordo com a faixa etária para a biblioteca circulante.

Material de Higiene
01 toalha de mão (com o nome da criança)
02 caixas de lenço de papel
01 pacote de lenço umedecido
01 garrafinha para água

Observações Gerais
*Agenda do Colégio: Será entregue pela professora, no início das aulas. As páginas iniciais
deverão ser devidamente preenchidas.
1. Pedimos que a qualidade, quantidade e detalhes dos materiais listados sejam
respeitados. Quando necessário, o material deverá ser reposto durante o ano.
2. Ficará a critério dos pais a escolha do material cuja marca não foi sugerida.
3. Pedimos que não sejam adquiridas mochilas e lancheiras sofisticadas.
4. Todo material deverá vir etiquetado ou marcado com o nome completo e a série/ano do
(a) aluno (a) (recomenda-se o uso da caneta para RETROPROJETOR).
5. Marcar o nome completo do (a) aluno (a) no uniforme (Recomenda-se a caneta
ACRILPEN – própria para tecido).
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6. Material que deverá ser trazido diariamente na mala:
• uma troca de roupa – dentro de um saquinho – com nome do aluno (incluindo
cueca ou calcinha, meia e tênis)
• camiseta para pintura
• agenda escolar
7. O restante do material deverá ser entregue, pelos pais ou responsáveis, à
professora, na sala de aula.

Data e horário de entrega do material: 24/01/2019 (quinta-feira) às 7hrs às
9hrs;
Início das aulas do Infantil I: 28/01/2019 – segunda-feira – Somente para
alunos novos;

Horário normal das aulas para todos os alunos: a partir de 29/01/2019;
Reunião de Pais: 23/01/2019 às 19h - quarta-feira - Local: Teatro

