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Descrição
01 lápis preto jumbo (com nome)
01 borracha branca (com nome)
01 apontador para lápis gigante (com nome)
02 blocos de canson A4
01 pincel chato longo nº 18 (com nome completo)
01 tubo de cola branca grande – 110g (sugestão: CASCOLAR) - com nome
02 colas bastão grandes – 40g (sugestão – PRITT)
02 potes de massinha UTI-GUTI ou ACRILEX - 500g
01 caixa Giz De Cera- Gizão –Bicolor , 6 unidades /12 Cores Ecogiz Madeira – (sugestão
- FABER CASTELL)
01 caixa de lápis de cor jumbo – super ponta - 12 cores (sugestão - FABER CASTELL com nome completo em cada unidade)
01 jogo com 5 folhas de borracha EVA 27 x 20cm - cores vibrantes (sugestão CARBRINK)
02 gibis novos – para a biblioteca de classe
01 revista para trabalho em sala de aula
02 blocos de papel canson A3 (branco)
01 estojo (plástico) aquarela em pastilhas
01 bloco Ecocores (textura-visual – 36 cores – sugestão – NOVAPRINT)
01 pacote de papel Criativo (Romitec)
02 potes de tinta guache de 250 ml – cores vibrantes
01 caixa de tinta plástica
01 cola glitter
01 pasta polionda – com alça – para folhas A3 – cor transparente
01 camiseta grande e velha para aula de pintura (pode ser de adulto) – evitar aventais
01 tesoura sem ponta
10 sacos plásticos tamanho A3
10 sacos plásticos tamanho A4
02 caixas de lenço de papel
02 pacotes de lenços umedecidos
01 Kit de peças de encaixe Super Pino (26 peças)
01 brinquedo pedagógico
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ITENS DE HIGIENE DIÁRIA (TROCA SEMANAL)
01 estojo de higiene (Tamanho Médio / Grande)
01 toalha de mão (com o nome da criança)
01 escova de dente
01 creme dental
KIT SONINHO (TROCA SEMANAL)
01 sacola para o lençol, manta e travesseiro. A sacola será vendida na
01 jogo de lençol de berço – Tamanho Americano (o lençol de baixo com elástico) –
identificado com o nome do (a) aluno(a)
01 travesseiro – identificado com o nome do (a) aluno (a)
01 manta – identificada com o nome do (a) aluno (a) (tamanho solteiro)

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 adquiridos malas, lancheiras e estojos sofisticados.

4.

Todo material deverá vir etiquetado ou marcado com o nome completo e a série do
aluno (recomenda-se o uso da caneta própria para RETROPROJETOR).

5.

Encapar os cadernos brochurão com plástico transparente resistente e identificá-lo com
o nome completo do (a) aluno (a) e a série.

6.

Marcar o nome completo do (a) aluno (a) no uniforme (recomenda-se caneta
ACRILPEN própria para tecido).

7.

Material que deverá ser trazido, diariamente, na mala:
• Agenda escolar

8.

O restante do material deverá ser entregue, pelos pais ou responsáveis, à
professora, na sala de aula.
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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

