Lista de Material 2018 - Maternal – Educação Infantil
Material de uso diário e individual, repostos quando necessário e devem ser trazidos dentro da mochila no primeiro dia de aula.
(29/01/2018)

Materiais diversos:
























1 caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores
1 caixa de pintura a dedo
1 apontador plástico para lápis Jumbo com depósito
1 caixa de gizão de cera 12 cores
4 caixas de massa de modelar com 12 cores (dar preferência a marca Uti Guti – outras marcas são muito duras).
1 tubo de cola branca bico fino (Acrilex)
4 colas em bastão (Pritt)
1 tesoura sem ponta com o nome gravado (Mundial)
1 estojo simples com zíper
1 avental plástico para pintura
300 folhas de sulfite A4 (Chamequinho/Chamex)
100 folhas de papel Lumi Paper/ Criative Paper
2 folhas de papel crepom de cada cor (verde, amarelo, azul, vermelho e lilás)
4 revistas para trabalhos manuais e recortes
1 brinquedo panelinha/ferramenta
15 folhas de cartolina branca
10 folhas de Papel Pardo
10 folhas de EVA (azul)
10 folhas de papel color set (verde)
2 folhas de papel cartão de cada cor (verde, amarelo, vermelho, azul e preto)
5 folhas de papel laminado (verde)
2 rolos de fita crepe
01 pote de margarina vazio








1 escova de dente com nome da criança
1 creme dental
2 toalhinhas de mão com o nome bordado
1 estojo para guardar o material de higiene
1 troca de roupa na mochila (não é necessário ser do uniforme do Colégio)
1 caneca plástica com nome

Materiais de higiene:

Senhores Pais
Os materiais do Maternal deverão ser entregues, impreterivelmente na Primeira Reunião de Pais.
(27/01/2018) - Sábado










Os produtos solicitados através de identificação de marca são apenas sugestões;
Adquirindo produtos certificados pelos órgãos competentes, você estará garantindo que seu filho usará produtos adequados e
seguros;
Tenha certeza sobre a origem e a idoneidade dos locais da compra, evitando aquisição de produtos sem garantia e com data de
validade vencida;
Todo material deverá ser identificado com o nome da criança. Não nos responsabilizamos por materiais e uniformes sem nome;
Não aceitamos entregas por papelarias;
Evitar a compra de materiais com temas infantis (Exemplo: Barbie, Ben 10, Moranguinho, etc...), exceto estojos e mochila.

O uso do uniforme completo (calça/bermuda/camiseta/blusão/ballet/Taekwondo) é obrigatório desde o 1º Dia
de Aula. Não é permitido o uso de sandálias e botas, somente tênis com solado emborrachado. Procure as lojas
indicadas pelo Colégio. Não deixe para a última hora.

