MATERIAL INDIVIDUAL
02 Potes de massa de modelar 500g
01 Tela de pintura 20x30
01 Foto 10x15 da família
02 Livros de histórias com figuras grandes e capa dura
01 Foto 10 x15 atual da criança
adequado para faixa etária de 02 anos.
01 Tubo de cola branca 110g
01 Rolinho de espuma para pintura
01 Almofada pequena 30x30 cm (com nome da criança)
01 Camiseta para pintura (pode ser usada)
01 Pincel chato n° 16
03 Escovas de dentes com capinha protetora
01 Caixa de tinta confete com 6 frascos
OBS: Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome da criança.

PAPÉIS
01 Folha de celofane transparente
01 Cartolina branca
01 m de contact transparente
50 Folhas de sulfite branca A3

01 Rolo de papel crepom (amarelo, azul ou vermelho)
02 Placas de E.V.A lisa
02 Placas de EVA com gliter
02 Placas de EVA felpuda
OBS: Os papéis não devem ser amassados ou dobrados

01 Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária de 2
anos, com peças grandes (Kit cozinha crec crec, kit
ferramentas ou animais de borracha, etc.)
01 Brinquedo pedagógico de madeira adequado a faixa
etária de 2 anos
01 Jogo de areia
04 Cartelas de adesivos infantis
01 Bola plástica tamanho médio com nome
06 Plásticos A3
20 Plásticos ofício sem furo
01 Tubo de gliter neon
10 Botões tamanho grande
01 Pacote de fita de cetim 7 mm (cor a escolher)
01 m de TNT (vermelho, azul ou amarelo)
01 Fantoche de pano
01 Fita adesiva decorada ou de gliter
01 Pote de guache 250 ml
05 Prendedores de roupas de plástico

DIVERSOS

01 Saquinho de pompom pequeno com 30 unidades
01 Caneta de porcelana (cor a escolher)
01 Tinta PVA para MDF 100 ml (cor a escolher)
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS:
MÃES: 01 Bowl de porcelana liso branco 14 cm
PAIS: 01 Quadro cofre em MDF medindo 20 cm de altura, 15 cm de
largura e 06 cm de profundidade.
AVÓS: 02 pratos de porcelana liso branco 20 cm

MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANTER NA MOCHILA:
01 Lenço umedecido
01 Sabonete líquido
Fraldas descartáveis
01 Toalhinha com nome para ir e vir na lancheira (uso no
lanche)
02 Trocas de roupa completas
Materiais usados na vida cotidiana, sem utilidade para as
famílias, poderão ser trazidos para compor nossos momentos
de brincadeiras: utensílios de cozinha, equipamentos
eletrônicos que não funcionam, óculos, bolsas, chapéus,
roupas, etc.

OBS: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança

Observações:









Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é condição obrigatória para os alunos
participarem das aulas e atividades oficiais da escola.
Uniforme do balé: Collant, sapatilha, sainha e meia calça (dias de frios) cor-de-rosa.
A agenda será doada pelo colégio.
Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
23/01/2020:(5ªfeira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período matutino) e das 13h às 15h (período
vespertino).
27/01/2020: (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos, às 7h (período matutino) e às 13h (período vespertino).
28/01/2020: (3ª feira): Reunião de Pais, às 19h30.
Mini Maternal e Maternal de 27/01 a 31/01/2020 Semana de adaptação opcional. Horário de aulas: das 8h às 10h (período
matutino) e das 13h às 15h período vespertino).

www.domboscopira.com.br

