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Para sua maior comodidade, a partir de janeiro de 2017, venderemos 
os livros didáticos no Colégio.NOVIDADE

MATERIAL INDIVIDUAL FOLHAS

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS ESPECIAIS

• 03 Jogos de massinha de modelar com 12 unidades, de qualidade.
• 01 Jogo pedagógico apropriado para a idade com peças grandes de 

plástico ou madeira.
• 01 Boneca (bebê) de material resistente (MENINAS).  Pode ser usada.
• 02 Carrinhos ou caminhão plástico grande (MENINOS)
• 01 Cola (90grs).
• 30 Sacolas plásticas transparentes (3 litros).
• 02 Pacotes de papel toalha (4 unidades).
• 01 Martelo sonoro de plástico e um par de coquinho (Musicalização).
• 01 Lençol próprio para colchão de berço, sem elástico, com o nome da 

criança.
• 01 Toalha de banho, com o nome da criança.
• 02 Potes de lenços umedecidos.
• 01 Caixa de plástico de 13L, retangular e com tampa.
• 01 Frasco de sabonete líquido.
• 01 Prato de plástico vermelho.
• 01 Copo de plástico com tampa e nome gravado para suco, 200ml. 
• 01 Copo de plástico sem tampa e nome gravado, 200ml.
• 01 Colher de inox com nome gravado.
• 01 Pasta de polionda A3.
• 01 Almofada vermelha 40/40 com o nome bordado na lateral.
• 02 Livros literários (entrega dos títulos na reunião de pais).
• 01 Rolo de fita larga transparente.
• 01 Pacote de balão
• 01 Rolo de lã.
• 01 Peça de fita de cetim nº 3.

• 02 Folhas de EVA com gliter (prata).
• 02 Folhas de EVA atoalhado (preto).
• 02 Folhas de papel 40kg.
• 02 Folhas de papel fantasia.

• PARA MELHOR ADAPTAÇÃO, FAREMOS DIAS E HORÁRIOS ESPECIAIS 
PARA OS PRIMEIROS DIAS DE AULA. (Agendaremos na reunião.)

• Dia 01/02/2017 - Reunião de Pais - 18h (Auditório)

• O material individual deve ser etiquetado com o nome da criança.
• Favor enviar a lista completa no dia 02 de fevereiro.
• A escola presenteia os alunos com agenda e mochila personalizada 

para evitarmos o uso de mochilete.

OBSERVAÇÕES


