Minimaternal: A partir de 1 ano de idade
Maternal: Completando 3 anos até 30/06
Jardim: Completando 4 anos até 30/06
Pré-Escolar: Completando 5 anos até 30/06

Curso: Jardim (completando 4 anos até 30/06)
Relação do Material - Ano: 2018
Início das aulas: 29/01/2018
Entrega do material: O material deverá ser entregue no Joaninha, no dia 22 de janeiro de 2018.
PAPELARIA:
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia –

NÃO aceitamos tamanho pequeno).
- 05 tubos de cola – Tenaz - 90 gramas.
- 01 tubo de cola bastão – Pritt – 90gramas.
- 01 caixa de massa para modelar, 6 cores – marca - Uti Gutti.
- 01 caixa de tinta guache 12 cores.
- 01 caixa de lápis de cera, Gizão, 12 cores.
- 02 caixas de lápis de cor, 12 cores – da marca - Faber Castell .
- 02 lápis pretos, triangular grosso.
- 02 estojos de canetas hidrográficas, 12 cores – ponta fina -Faber Castell .
- 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade).
- 01 rolo de fita crepe.
- 01 pasta Polionda – com 3 cm de altura (tipo maletinha) – qualquer cor ou desenho.
- 01 bloco ( BLOCO CRIATIVO )A-4 / 235-325 ( 32 folhas ) – Produto ROMITEC (meninos).
- 01 bloco de Lumi Paper (meninas).
- 01 pacote de papel sulfite A4 . Obs.: O pacote contém 500 folhas.
- 02 folhas de color-set – vermelhas.
- 02 folhas de color-set – azuis.
- 04 rolos de papel crepom nas cores: amarelo, azul, vermelho e verde.
- 04 folhas de cartolina branca.
- 01 caderno de desenho – tamanho grande – espiral – 96 folhas (s/seda), etiquetado (para alunos
novos).
- 01 cartela de adesivos grandes.
- 05 cartelas de adesivos pequenos.

MATERIAIS DIVERSOS:
- 01 “nécessaire” (repor quando houver necessidade).
- 01 copo plástico, inquebrável e pequeno (sem tampa).
- 01 sabonete líquido.

- 01 creme dental, infantil (deverá ser reposto a medida do necessário).
- 01 escova de dentes, infantil (deverá ser reposta a medida do necessário).
- 01 toalha de mão, pequena (identificar com o nome do aluno).
- 01 guardanapo de pano (bordar o nome) – deverá ficar na lancheira, para o lanche.
- 30 botões de camisa, pequenos, de cores variadas.
- 01 peça de fitilho (0,5 x 50 metros) – qualquer cor.
- 01 caixa de cotonetes.
- 01 peça de fita de cetim – (7 mm) – qualquer cor.
- 01 pacote de canudos dobráveis.
- 01 pacote de garfinhos.
- 04 pacotes de lantejoulas, tamanho médio (amarelo, verde, azul e vermelho).
- 01 pacote de palitos de sorvete na cor vermelha.

OBS.: Toda 6ª feira irão para casa, para serem higienizados:
Escova de dentes;
Avental;
Toalha de mão.
LIVRO:
 INGLÊS:
My Little Island – 1
Autor: Leone Dyson
Editora: Pearson
ISBN: 9780132314770
Obs.: Livro importado. Deve ser adquirido no início do mês de janeiro de 2018, visto que
ele tem se esgotado rapidamente. Após esse período, é muito difícil encontrá-lo.
ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
- 01 caderno de desenho grande – espiral – 100 folhas (sem seda), etiquetado (para o ano todo).

Material a ser adquirido na NA LOJA DO COLÉGIO
- 01 avental.
- 01 sacola de tergal, grande.

Poderá ser usado o do ano anterior.
Identificar com o nome do aluno.

- 01 sacola de tergal, pequena.
- 03 apostilas de Coordenação Motora – 1 por trimestre.
- 03 apostilas de Matemática – 1 por trimestre.
OBSERVAÇÃO
A LIVRO FÁCIL está à disposição dos Senhores Pais SOMENTE pelo site www.livrofacil.net,
onde será encontrado, apenas, o livro de Inglês constante desta lista de material do aluno.

Feliz Ano Letivo!

A Coordenação.

