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MATERIAL QUE DEVERÁ VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA





1 garrafinha de água, identificada;
1 guardanapo de tecido para o lanche, identificado;
1 toalha para higiene pessoal, identificada.

MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO
































1 tubo de cola bastão grande;
1 tubo de cola de 90gr;
5 sacos plásticos transparentes tamanho A4;
50 folhas de desenho;
sacos plásticos transparentes tamanho A3;
1 tubo de cola glitter;
1 caixa de lenço umedecido (pequena);
3 caixas de massa de modelar SOFT c/12;
1 pote transparente com tampa (médio);
50 folhas de desenho coloridas (cores fortes);
1 pacote de prendedores de roupa.
2 folhas de EVA com glitter;
100 folhas de ofício;
1 pasta de elástico fina (plástica);
1 tesoura sem ponta, de boa qualidade;
1 estojo de canetinhas finas, com 24 ( boa qualidade);
1 pincel nº 14;
1 caderno grande, sem espiral e capa dura (96 folhas);

1 revista p/ recorte;
1 caixa de lápis de cor ( 24 cores );
4 caixas de lenço de papel (nariz);
1 bloco de folhas A3;
1 estojo grande, contendo: 3 lápis de escrever nº 2, 1 borracha macia na cor branca, 1
apontador comum, com lixeira simples;
1 conjunto de cola colorida com 6 unidades;
1 caixa grande de giz de cera grosso (c/12 cores);
2 livros de Literatura Infantil, adequados para a idade;
1 jogo pedagógico, de acordo com a idade (resistente);
1 camiseta usada tamanho adulto ( para trabalho com tinta);
1 pote plástico pequeno com tampa ( para conservar a massa de modelar );
1 caixa plástica tamanho A4 (organizadora);
1 guardanapo plástico – tipo jogo americano (que será usado para trabalhar com massinha de
modelar);
1 caixa com 6 tintas têmperas pequenas;
1 pasta portfólio a ser adquirida no Colégio no início do Ano Letivo ( a mesma do ano anterior);
1 pacote de letras de EVA;
1 pacote de números de EVA;

MATERIAL PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS
 Meninas: maiô do Colégio, touca (uso obrigatório), toalha de banho e toalhinha pequena, chinelos, roupão (opcional)
e um óculos para natação (opcional).
Meninos: sunga ( azul ou preta ), touca (uso obrigatório), toalha de banho, chinelos, roupão
(opcional) e um óculos para natação (opcional).
Observações: Todos os materiais e uniforme deverão estar identificados com o nome do (a) aluno (a).
Uso obrigatório do uniforme.
Entrevista, entrega do questionário preenchido e do material dia___________às ___________
Início do Ano Letivo: 19 / fevereiro / 2020 e o período de adaptação a combinar.
Reunião de pais da Educação Infantil dia 18/fevereiro/2020 às 19h30min.

