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01 conjunto de hidrocor -12 unidades ponta grossa  

02 caixas de massa de modelar  

01 Pacote de animais grandes de acordo com a faixa etária 

01 Brinquedo de encaixe de acordo com a faixa etária: Lego, Ligue-Ligue ou Monta Tudo 

01 caixa de giz de cera  grosso – 12 unidades  

01 caixa de lápis de cor triangular (12 unidades)   

01 bola de plástico tamanho médio 

02 livros de literatura (a professora divulgará o nome dos livros) 

01 blusa grande de malha para pintura 

01 tesoura de ponta arredondada (com nome gravado) 

01 pasta A3 com alça  

UNIDADE FUNCIONÁRIOS 

LISTA DE MATERIAL / 2018 

MATERNAL III – Educação Infantil 

Material de uso individual para ser guardado no Colégio 
 

- Todo o material deve ser entregue pela família, em sala de aula, para a 
professora, nos dias  02/02 e 05/02. 
 
- Todo o material, inclusive o uniforme, deverá ser etiquetado com o nome 
do aluno. 

Reunião com a família: 01/02/2018 - Horário: 14h30. 

Início das aulas: 02/02/2018 - Horário: 13h. 
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01 Pacote de folhas  A3 - 60kg – 50 folhas 

01 folha EVA azul clara 

01 folha EVA com glitter de cor preto 

10 metros de fita de cetim de cor azul-claro 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset de cor azul-claro 

01 vidro de cola de 500ml 

02 metros de feltro de cor azul 

02 pacotes de palito de picolé colorido 

01 pacote de folhas 180g/m estampadas sortidas (36 folhas) 

20 plásticos transparentes tamanho oficio sem furo 

Uniforme 

USO DIÁRIO: 

 

- Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio. 

- Blusa: modelo adotado pelo Colégio. 

- Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio. 

- Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias ou chi-

nelos. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 

- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas. 
- Bermuda de helanca, na cor azul marinho,  como opção para meninas. 
- Blusa, modelos masculino e feminino, adotadas pelo Colégio.  

- Tênis e meia. 
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Prezados pais: 
 
Nesse retorno às aulas, é im-
prescindível  que  cuidemos  com  
carinho do material escolar e da 
saúde do(a) seu(sua) filho(a). Ao  
escolher uma nova mochila,   
façam a opção pelas que têm    
rodinhas.   Existem   modelos 
específicos    para     jovens  e 
adultos. Também  não as  sobre-
carreguem com material em ex-
cesso, o(a) estudante deve tra-
zer  somente  o necessário para 
a aula do  dia.  Mochila  correta, 
coluna saudável! 

Campanha pelo uso de mochilas com rodinhas 

  

O uniforme estará à venda nas seguintes lojas: 

 

Pluriforme - Av. Amazonas, 2267 - Loja 1-A - Santo Agostinho, . 

Pluriforme virtual - www.pluriformeloja.com.br 

Papelaria Panorama - Av. Afonso Pena, 2701 — 3225-7199. 

Papelaria Bikas - Rua Lavras, 188 — 3287-0066. 

Livraria Leitura - Shopping Boulevard. 

 


