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MATERIAL
• 02 Caixas de massinha de modelar com 12 

unidades.

• 01 Jogo pedagógico (montar ou encaixar) 
apropriado a idade com peças grandes de plástico 
ou madeira.

• 01 Rolo de sacolas plásticas transparentes. (3 
litros) (Biodegradável).

•  02 Pacotes papel toalha (4 unidades).

• 01 Lençol próprio para colchão de berço, sem 
elástico, com o nome da criança.

• 01 Toalha de banho, com o nome da criança.

• 02 Pacotes de lenços umedecidos.

• 01 Frasco de sabonete líquido.

• 01 Prato de plástico vermelho.

• 01 Copo de plástico com tampa e nome gravado 
para suco, 200ml.

• 01 Caneca de plástico e nome gravado para água, 
200ml.

• 01 Colher de inox com nome gravado.

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

• 01 Livro literário (entrega do título na reunião de 
pais).

• 02 Rolos de durex colorido. (Cores diversas).

• 05 Refis de cola quente fino.

• 01 Pincel Chato nº 22 (Não deverá ser Cerda 
natural)

• 01 Jogo de pincel atômico 12 unidades.

• 01 pote de Tinta guache 250g.

• 01 Jogo de Cola Colorida.

• 03 Anilinas – Cores Variadas

• 01 Caixa organizadora Polionda (tam. 24/31/43) 
Vermelha ou Branca.

• 01 Folhas de EVAGliter.

• 01 Pandeiro (Musicalização).
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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
• PARA MELHOR ADAPTAÇÃO FAREMOS DIAS E 

HORÁRIOS ESPECIAIS PARA OS PRIMEIROS DIAS DE 
AULA. (Agendaremos na reunião.)

• Dia 01/02/2019 – Reunião de Pais – 17h30 (Auditório)

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

MATERIAL DIDÁTICO

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
ESCOLÁPIOS - BRASIL


