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Lista de materiais 2019
Infantil I – Educação Infantil
Material de uso Pessoal

Materiais de uso comum

02
01
02
01
01

Babadores
Avental plástico
Toalhas de mão com alça
Jogo de lençol p/ cama pequena
Travesseiro (com fronha)

01
01
01
01
01

Livro infantil de plástico ou tecido
Pacote de folhas de papel A3
Brinquedo pedagógico
Caixa de giz de cera (meu primeiro giz)
Pintura a dedo

01
01
01
01
03

Toalha de banho
Escova de cabelo em estojo simples
Creme para assadura
Um pacote de lenço umedecido
Caixas de lenço de papel

01
01
01
01
01

DVD interativo
Pote de sorvete vazio
Novelo de lã
Revista para recorte
Pacote de palito de picolé colorido

01

01

Metro de tecido de algodão cru

03
01
01

Pacote de fraldas descartáveis (ao término a
professora solicitará outro)
Mudas de roupa (para eventual emergência)
Par de meia antiderrapante
Caixa plástica – 15 litros

01
01
02

01

Lancheira contendo os seguintes itens:

04

Pacote de algodão
Tubo de cola 90 gr.
Folhas de papel crepon (01 verde e 01
vermelho)
Folhas de EVA (02 verdes e 02 marrons)

02

Folhas de EVA decoradas

03
01
02
01
03

Metros de TNT (verde bandeira)
Pincel nº 14
Unidades de retalhos de feltro
Tela simples – 18 x 24 cm
Cartolinas brancas

01

Rolo de fita adesiva transparente – Scoth 3M

01
02

Pacote de grampos de roupa (madeira)
Pacotes de folhas de papel sulfite A4

ü garrafinha,
potinhos,
copinho,
colher;
mamadeira;
alimentação p/ período que permanecer
no Colégio.
Gancho de pressão para prender na parede e
pendurar toalhinhas
ü
ü
ü
ü
ü

01

Ø COMUNICADO IMPORTANTE:
ü Inicio das aulas: 12 de fevereiro de 2019.
ü Horário de aula: 13h20min às 17h30min.

ü Uniforme: masculino e feminino
§ O uso diário e completo do uniforme é indispensável ao aluno desde o primeiro dia de
aula, para sua identificação e segurança.
§ Fazem parte do uniforme:
⇒ Camisa branca com logomarca do Colégio;
⇒ Calça comprida ou bermuda bordô (padronizada);
⇒ Sapato fechado ou tênis de qualquer cor;
⇒ Moletom bordo com logomarca do Colégio;
⇒ Jaqueta padronizada do Colégio;
⇒ Educação Física: bermuda ou abrigo bordô, camiseta branca com a logomarca
do Colégio e tênis.
Importante: Em virtude ao grande número de agasalhos perdidos, pedimos aos pais que bordem ou
escrevam com caneta para tecido, o nome completo e a turma do aluno na frente do uniforme, principalmente
nos agasalhos.
ü Venda de livros pelas editoras no Colégio: 13 de dezembro de 2018.

Ø OBSERVAÇÕES:
ü Trazer uma garrafinha de água para uso diário.
ü A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno.
ü Identificar todo material com nome completo e turma.
ü As compras efetivadas por sites são de inteira responsabilidade dos pais.

Todo material deverá ser adquirido até o inicio do ano letivo, tendo em vista,
que alguns itens poderão ficar em falta na pronta entrega ou levar alguns dias
para estar disponível no comércio. Vale ainda salientar, que a entrega de
materiais deverá ser realizada no dia 08 de fevereiro das 13h:30min às 17h, e
para a professora regente.

A primeira reunião de pais será no dia 21 de fevereiro de 2019
às 19h no Salão Nobre do Colégio.

Equipe Diretiva.

