Lista de Material 2019
Maternal II

Uso Individual:
01 caderno de desenho grande de capa dura
com 100 folhas
01 jogo de canetinhas ponta grossa 12 cores
01 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores
01 caixa de giz de cera grosso e pequeno
02 borrachas
03 lápis preto jumbo
01 apontador para lápis jumbo
01 estojo com 3 divisórias grandes
01 tesoura pequena de ponta redonda
03 tubos de cola pequeno
01 tubo de cola que não enruga papel
01 pincel redondo fino nº 12
01 escova de dente
01 porta escova de dente
01 pasta tipo maleta

Obs.: Todo o material de uso individual deve
ser identificado com o nome da criança.

Livro para projeto de leitura:

A agenda 2019 será fornecida pelo Colégio
(uso obrigatório).

Princesa Arabela, mimada que só que ela!
Texto e ilustração Mylo Freeman
Editora Ática

Horários do período de adaptação:
Manhã
- 1º, 2º e 3º dias de aula: 8h às 10h30min
Tarde
- 1º, 2º e 3º dias de aula: 13h30min às 16h
Início das aulas:
- 28/01/2019 (quarta-feira)

Uniforme:
- Calça ou bermuda azul marinho ou jeans.

Uso Coletivo:
100 folhas de sulfite A4 branco
100 folhas de sulfite A4 reciclado
01 cartolina
01 kit off set
01 kit creative paper
01 bloco de Canson branco ou creme
01 folha de papel laminado
01 folha de papel celofane azul e vermelho
10 saquinhos de pipoca
01 pacote de pinos mágicos
01 folha de papel crepom liso
01 folha de papel crepom estampado
01 metro de contact transparente
01 lixa nº 100
02 fitas crepe 24 mm
01 folha de EVA liso
01 folha de EVA branco
03 folhas de EVA c/ glitter
01 caixa de algodão
03 potes de massa de modelar 150g
05 pratinhos de papelão
01 livro de história infantil (texto curto)
01 novelo de lã pequeno
06 bolas de isopor (4 cm de diâmetro)
10 penas coloridas pequenas

- Camiseta do Colégio.

