Lista de Material 2019

Mini - Maternal

01 Camiseta usada, tamanho P adulto para pintura
(proteção do uniforme)

Para higiene:

01 Lancheira com guardanapo de pano

Nécessaire contendo escova dental com protetor de
cerdas e creme dental

01 Caixa de lápis de cor jumbo triangular 12 cores

Pomada para assaduras

01 Caixa de giz de cera – Meu 1º Giz 12 unidades, 315g

Pacote de fraldas descartáveis (se necessário)

01 Cola branca líquida 250 g

Potes de lenços umedecidos (se necessário
solicitaremos reposição durante o ano)

01 Revista usada para recorte
01 Agenda escolar de uso obrigatório adotada pelo
Colégio
01 Bloco Eco Cores (235 mm x 325 mm)

Jogo de roupa de cama (lençol, fronha), travesseiro
Caixa com nome para armazenar a pomada para
assadura, lenço umedecido e roupa de cama

01 Bloco Eco cores Textura visual (230 x 320)
01 Bloco de papel Canson A3- 297mm X 420mm - 140
g/m2
03 Folhas de papel color set
01 Bloco de papel sulfite A3
50 Folhas de sulfite A4
02 Folhas de papel microondulado
03 Folhas de cartolina branca
02 Folhas de papel camurça
01 Rolo de papel crepom
05 Folhas de papel Kraft
02 Lixas
03 Pares de olhos móveis grandes

Reunião com os Pais: 21/01/2019, às 10h
Início das aulas para todos os alunos: 22/01/2019.
O material escolar deverá ser levado para a professora no dia da reunião de pais, 21/01/2019.
Todo o material escolar e livros paradidáticos deverão ser etiquetados com nome e série do aluno.
Uniforme: o uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para os alunos do Colégio, da Educação
Infantil ao Ensino Médio. (Solicitamos que identifiquem todas as peças do uniforme com nome completo).
Verifique a possibilidade de reutilização dos materiais do ano anterior. Vamos ensinar aos nossos alunos a
importância do consumo consciente

