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: Maternal (completando 3 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).
-

01 caixa de gizão de cera.
05 tubos de cola - 90 gramas.
01 tubo de cola bastão Pritt – 90g.
02 caixas de massa para modelar- 6 cores- Uti-Gutti.
01 caixa de tinta guache 12 cores.
01 caixa de lápis de cor triangular, Jumbo, 12 cores – Faber Castell.
01 estojo de canetas hidrográficas – ponta grossa – Pilot Color Jumbo - 12 cores.
04 rolos de papel crepom nas cores: amarelo, azul, vermelho e verde.
01 bloco (BLOCO CRIATIVO) -A4/235-325 ( 32 folhas ) - produto – ROMITEC (meninos).
01 bloco de Lumi Paper (meninas).
04 pacotes de papel sulfite A4 ( cada pacote contém 100fls).

MATERIAIS DIVERSOS:
- 01 copo plástico, inquebrável, pequeno e com bico (que deverá ser reposto durante o ano).
- 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 (deverá vir todos os dias, dentro da lancheira, para o lanche) –

identificar com o nome do aluno.
-

01 pacote de palitos de sorvete nas cores: amarelo (meninos) e vermelho (meninas).
50 botões grandes, de cores variadas.
01 caixa de cotonetes.
01 pacote de garfinhos descartáveis.
01 caixa de blocos de montar – peças grandes (tipo lego ou monta tudo).

Obs.: O aluno deverá trazer 01 troca de roupa, que ficará na mochila, para ser usada, se
necessário.

Material a ser adquirido na LOJA DO COLÉGIO

- 01 avental .
- 01 sacola de tergal, grande.
- 01 sacola de tergal, pequena.

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

OBSERVAÇÃO
A LIVRO FÁCIL não trabalha mais com os itens constantes
desta lista de material do aluno.

FELIZ ANO LETIVO!

A COORDENAÇÃO

