
Lista de Material Escolar 2018
MINI MATERNAL

001 – pasta polionda, tamanho ofício, com 3,5 cm de espessura (vermelha)
001 – caneta marcador permanente
001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores)
001 – caixa de pintura a dedo
001 – caixa de cola colorida (6 cores)
001 – caixa de cola colorida com gliter
002 – caixas de massa de modelar (super macia/soft)
001 – tubo grande de cola 90gr
002 – rolos de durex decorado
002 – folhas de cartolina branca
010 – folhas de papel “color-set” (vermelho, amarelo, marrom)
004 – folhas de E.V.A (2 decorados e 2 lisos)
001 – pacote de papel Lumi Paper
002 – blocos de desenho A3 com 20 folhas – 180g/m2 ou 140g/m2 – branco (Artes)

Entregar o material no dia 26/01/2018 das 
11h30min às 17h.

Todo material, com exceção dos papéis, deve 
ser identificado com o nome do aluno e sua 
série.

004 – rolos de papel crepom (cores variadas)
020 – saquinhos plásticos tamanho ofício 
050 – palitos de sorvete
010 – pares de olhos de bicho médios
001 – barbante pequeno
005 – cartelas de adesivos
001 – camiseta grande ou avental para pintura
002 – potes de plástico transparente com tampa vermelha pequeno (guardar giz de cera e massinha de modelar)
002 – revistas coloridas (sugestões: Superinteressante, Globo Rural, Viagem, Saúde, Pais e Filhos)
001 – nécessaire com escova e creme dental (com o nome do aluno)
001 – toalhinha de mão para o lanche (com nome do aluno)

trocas de roupa (cor do uniforme), fralda descartável, lenço umedecido e toalha de banho (com o nome do aluno)

As folhas de papel não devem ser enroladas (entregar abertas). 

LIVROS PARADIDÁTICOS (etiquetados com nome do aluno, série e período)

1º Semestre  “Bibi come de tudo”  –  Coleção Primeiras decisões – Alejandro Rosas –  Editora Scipione

2º Semestre  “O dia de Dadá”  –  Marcelo Xavier  –  Editora Formato

OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio
 Agenda Escolar
 Atividades complementares
 Livro Didático (adquirido no Colégio)

Horário das Aulas: Manhã: 7h15min às 11h45min   

Tarde: 13h às 17h30min
Reunião de Pais: 29 de janeiro de 2018 – 19h

Início das aulas: 30 de janeiro de 2018


