
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 (Blocks color, que-
bra cabeça, meu primeiro Puzzle).

• 01 Rolo de sacolas plásticas transparentes. (3 litros) (Biode-
gradável).

• 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.
• 03 Pacotes de lenços umedecidos.
• 01 Frasco de sabonete líquido.
• 01 Prato de plástico vermelho.
• 01 Copo de plástico com 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.
• 02 Livros literários (entrega do título na reunião de pais).
• 02 Rolos de durex colorido. (Cores Neon).
• 05 Refis de cola quente fino.
• 01 Jogo de pincel atômico 12 unidades.
• 01 Jogo de Cola Colorida.
• 02 Colas brancas.
• 01 Jogo de tinta (Pinta cara).
• 01 Pacote de folha A4 (Canson, Filipinho, cores vibrantes). 
• 02 Folhas de EVA Gliter.
• 02 Folhas de papel fantasia.
• 02 Folhas de papel espelho.
• 02 Papel Crepom (cores vivas).
• 01 Peça de fita de cetim Nº 1 
• 10 Botões grandes (cores variadas).
• 01 Pandeiro ou tambor ou triângulo – Musicalização (Casa 

Monteiro).
• 01 Tela para pintura 25x25.
• 01 Rolinho de espuma para pintura.

• 01 Pacote de olho boneca. 

MATERIAL DIDÁTICO

• Para sua comodidade, os materiais didáticos são vendidos na Li-
vraria Soluções e Serviços Educacionais dentro do Colégio. 

ATENÇÃO PARA OS  
HORÁRIOS ESPECIAIS 
• PARA MELHOR ADAPTAÇÃO FAREMOS DIAS E HORÁRIOS ES-

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

• Dia 03/02/2020 – Reunião de Pais – 17h (Auditório)

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.
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