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MATERIAL
• 01 Caixa plástica de 7,5L retangular com tampa 

(MENINOS).

• 01 Pote com tampa redonda de rosca (2 Kg) 
(MENINAS).

• 01 Rolo de sacolas plásticas 3L. (Biodegradável)

• 01 Caixa de giz de cera curto. (MENINAS)

• 01 Caixa de lápis de cor. (MENINOS)

• 01 Caixa de tinta pintura a dedo Neon (6 cores).

• 02 Jogos de massinha de modelar com 12 
unidades.

• 01 Jogo de pincel atômico com 12 unidades.

• 01 Pacote de balão Nº8

• 01 Quebra-cabeça de qualidade (PEÇAS 
GRANDES).

• 01 Bloco de montar de qualidade. (PEÇAS 
GRANDES).

• 02 Cola branca (90gr).

• 01 Prato de plástico.

• 02 Copos plásticos de 200ml com nome gravado 
(para água e suco).

• 01 Colher com o nome gravado.

• 01 Almofada vermelha 40/40 com nome bordado 
na lateral.

• 01 Pasta catálogo (com 50 plásticos).

• 01 Livro literário (entrega dos títulos na reunião).

• 01 Tela para pintura 25x25cm.

• 03 Durex colorido.

• 01 Pote de tinta guache. (Cor: Marron ou Amarelo)

• 01 Pacote de folha A4 branca (100 unidades).

• 03 Folhas de EVA. (Cor: Amarelo)

• 01 Pacote de papel A4 colorido neon. (Filipinho, 
Canson ou Grafitinho)
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OBSERVAÇÕES
• O material individual deve ser etiquetado 

com o nome da criança.

• Favor enviar a lista completa no dia 04 de 
fevereiro.

• A escola presenteia os alunos com mochila 
personalizada.

ATENÇÃO PARA OS
HORÁRIOS ESPECIAIS
• Dia 01/02/2019 – Reunião de Pais – 17h30 

(auditório).

• Para melhor adaptação, dos dias 04 a 08 de 
fevereiro, faremos horário especial, de 13 às 16 
horas.

• Todo material didático deverá ser adquirido na 
Livraria do Colégio. 

MATERIAL DIDÁTICO

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
ESCOLÁPIOS - BRASIL


