Lista de Materiais- Educação Infantil /2018

Mini Maternal

Maternal

Jardim I

Jardim II

1 caixa de gizão de cera
grosso.
1 tubo de cola líquida
(grande)

1 pacote de monta-tudo
(peças grandes)
30 saquinhos plásticos para
atividades(grosso)
2 baldes de massinha 500g
Preferencialmente da marca
Soft
1 maleta polionda para
folhas A3

1 caixa de lápis de cor (12
unidades)
1 caixa de giz de cera
(12 unidades )
2 tubos de cola líquida
(grande)
2 colas em bastão
1 apontador com deposito
(somente com depósito)
1 pacote de folha de sulfite –
A4 – verde 100 fls
2 baldes de massinha 500g
Preferencialmente da marca
Soft
1 maleta polionda para folhas
A4

1 caixa de lápis de cor (12
unidades)
1 caixa de giz de cera
(12 unidades )
2 tubos de cola líquida
(grande)
2 colas em bastão
1 apontador com depósito
(somente com depósito)

1 caixa de lápis de cor (12
unidades)
1 caixa de giz de cera
(06 unidades )
2 tubos de cola líquida
(grande)
2 colas em bastão
1 apontador com depósito
(somente com depósito)

2 borrachas branca

2 borrachas branca

4 lápis nº 2

5 lápis nº 2

1 revista para recorte.

1 revista para recorte.

3 blocos de canson branco
A3 ( para atividades
pedagógicas).

2 blocos de canson A4 gram
140

1 maleta polionda para
folhas A4
2 baldes de massinha 500g
Preferencialmente da marca
Soft
2 blocos de canson A4
branco (para as atividades de
Artes)

1 maleta polionda para folhas
A4
2 baldes de massinha 500g
Preferencialmente da marca
Soft
2 blocos de canson A4
branco(para as atividades de
Artes)

2 novelos de lã cor rosa.

2 novelos de lã azul claro.

2 novelos de lã branco.

2 novelos de lã verde água

1 caixa de cola colorida
(preferencialmente Acrilex)

1 caixa de cola colorida
(preferencialmente Acrilex)

1 caixa de cola colorida
(preferencialmente Acrilex)

1 tesoura sem ponta

1 tesoura sem ponta

4 pacotes de sulfite A4 branca
– 100 fls

1 pincel nº 14(cabo curto)

1 pincel nº 14 (cabo curto)

1 rolo de fita PVC- durex largo
transparente.
1 caneta preta para
retroprojetor/DVD (ponta fina)
20 saquinhos plásticos para
atividades (grosso)

2 estojos (1 para lápis de cor
e 1 para giz de cera)
1 caderno brochura pequeno
(capa dura de 100 fls)
20 saquinhos plásticos para
atividades(grosso)

2 estojos (1 para lápis de cor e
1 para giz de cera)
1 caderno brochura pequeno
(capa dura de 100 fls)

1 caneta preta para
retroprojetor/DVD (ponta
grossa)
1 rolo de fita de cetim 5 cm
cor amarelo.
1 jogo de canetinhas (12
cores)

1 caneta preta para
retroprojetor/DVD (ponta
grossa)
1 rolo de fita de cetim 5 cm na
cor azul

2 colas em bastão

1 caixa de cola colorida
(preferencialmente Acrilex)
1 bloco de canson A4 gram
140
1 caneta preta para
retroprojetor/DVD (ponta
fina)
1 pacote de folha de sulfite –
A4 –rosa 100 fls
4 pacotes de sulfite A4
branca – 100 fls
1 rolo de fita de cetim 2 cm
na cor vermelha
1 pacote de papel fotográfico
adesivado
1 pincel grosso
1 rolo de fita dupla face
larga transparente
3 E.V.A.’s – bege, cinza e
preto ( 1 de cada )
3 E.V.A.’s decorados
1 bloco de papel Eco cores
– Texturas Visuais

1 pincel nº 12 e nº 14

1 rolo de fita de cetim 2 cm cor
verde.
1 estojo para lápis de cor
1 pacote de papel fotográfico
adesivado
3 E.V.A.’s – marrom, rosa e
laranja ( 1 de cada)
3 E.V.A.’s com Gliter
2 E.V.A.’s atoalhado ( branco)
1 bloco de papel Eco cores –
Texturas Visuais

20 saquinhos plásticos para
atividades(grosso)

1 jogo de canetinhas (12 cores)

1 revista para recorte

1 pacote de sulfite A4 amarela
– 100 fls

3 E.V.A.’s com Gliter

1 alfabeto móvel de plástico

3 E.V.A.’s – lilás,

1 caderno quadriculado capa
dura – 50 fls

branco e azul ( 1 de cada )
1 bloco de papel Eco cores
– Texturas Visuais

1 bloco de papel Eco cores –
Texturas Visuais

Vide Verso

Vide Verso

Vide Verso

Vide Verso

Mini Maternal

Maternal

Jardim I

Jardim II

2 bastões de cola quente fino

2 bastões de cola quentegrosso

2 bastões de cola quente grosso

3 E.V.A.’s atoalhados

2 Folhas de papel Kraft

2 Folhas de papel Kraft

1 Bloco de papel Lumi Paper

2 bastões de cola quente fino
1 pacote de sulfite A4 – azul
100 fls
4 pacotes de sulfite A4
branca – 100 fls

1 Bloco de papel Lumi Paper

1 caixa de cola com gliter

1 pacote de papel fotográfico
adesivado

-----------------------------

-------------------------------------

----------------------------------

----------------------------

-------------------------------------

-----------------------------------

3 E.V.A.’s decorados
4 pacotes de sulfite A4 branca
– 100 fls
3 E.V.A.’s – amarelo
Vermelho e verde ( 1 de cada)
1 pacote de papel fotográfico
adesivado
1 revista para recorte

Material De Higiene – Deverá constar todos os dias na mochila de cada criança:
1 troca de roupa (para as emergências que poderão ocorrer
durante o período de aula ) 1 pote de lenço umedecido/ 1 caixa de lenço de papel
* Todos os itens deverão ser repostos assim que necessário.
Todos os materiais: DEVERÃO ESTAR EM UMA SACOLA, IDENTIFICADOS COM O
NOME DO ALUNO, SÉRIE E O PERÍODO .
- Os materiais deverão ser entregues na secretaria do Colégio a partir do dia 10/01/2018.
Pedimos que entreguem os materiais antecipadamente para que as professoras possam
organizá-los.
Tentem não deixar a entrega de materiais para o 1º dia de aula !
Obs.: Com as lãs serão confeccionados sapatinhos, casaquinhos, mantas e doados para o Hospital do Câncer
Infantil. Contamos com a sua colaboração!

