
 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS 
01 caixa de giz – meu primeiro giz 
01 almofada 
02 potes de massinha 500g 
01 esponja de cozinha 
01 tubo de cola líquida branca 110g 
01 cola bastão (pequena) 

01 pote de tinta guache 500ml 
01 foto da criança (10x15) 
01 foto da família (10x15) 
01 bacia plástica (tamanho pequeno de 1 a 3 litros) 
01 camiseta dois números maior para aulas de arte (pode ser 
usada) 

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
PAPÉIS 

03 placas de EVA liso (laranja, verde e cinza) 
02 placas de EVA com glitter (azul e vermelho) 
01 placa de EVA com desenho 

01 folha de papel camurça (cor a escolher) 
01 rolo de papel crepom (cor a escolher) 

Obs: Os papéis não devem vir amassados, enrolados ou dobrados. 
DIVERSOS 

01 pacote de penas  
20 metros de fita de cetim 22mm de largura (cor a escolher) 
01 metro de velcro 
01 metro de feltro branco 
01 metro de feltro (cor a escolher) 
01 brinquedo adequado a faixa etária 
01 pacote de algodão 
02 potes de glitter  
01 rolo de malha (cor a escolher) 
01 bola pequena com barulho 
01 utensílio de cozinha (escumadeira, panela, tampa de panela, 
colheres...) 

MATERIAL PARA AS HOMENAGENS:  
- Pais: 01 porta chaves em MDF (sugestão: com 3 ganchos, 
24x15 cm); 
01 foto (preto e branco) da criança (tamanho padrão, 10x15); 
- Mães: 01 letra inicial do nome da mamãe em MDF (com base, 
12 cm de altura); 
01 cartela de meia pérola ou strass adesivo (cor a escolher); 
- Avós: 02 pisos de chão, atoalhados (cor a escolher); 
01 vaso de barro (11x12 cm). 

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS (SUCATAS HIGIENIZADAS) 

01 caixa de papelão média 
02 latas de leite em pó 
01 rolo de papel higiênico  
01 garrafa pet 
01 caixa de pizza 

01 bandeja de isopor 
01 bandeja de ovos (12) 
01 Roll-on desodorante 
05 Tampas variadas 
01 pote plástico de maionese 

Obs: Os materiais deverão ser entregues dentro de uma sacola identificada com o nome do aluno. 
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA MOCHILA DIARIAMENTE 

Materiais de uso individual, portanto, identificar cada item com o nome da criança e repor sempre que necessário. 
03 trocas de roupa do uniforme com nome, calcinha/ cueca, 
meias e uma toalha de banho. 
01 par de calçados 
01 babador de plástico (grande) 

01 copo de transição ou 01 garrafinha para água  
01 toalha de pano para o lanche (deixar na lancheira) 
Fraldas descartáveis em quantidade necessária para o dia 
Sacola plástica para devolução de roupa suja 

HIGIENE 
01 escova ou pente de cabelo 
01 pomada para assadura 

01 pacote de toalhas umedecidos 
01 escova de dentes infantil com protetor 

Obs: 01 nécessaire para guardar os itens solicitados 
LIVROS PARADIDÁTICOS 

02 livros de história adequado a idade 
Sugestões de autores ou coleção: Ciranda Cultura, Todo Livro, Ninoca – Editora Ática 

Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e biblioteca do colégio. 
OBSERVAÇÕES 

 
- Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades 
oficiais da escola; 
- Uniforme do balé (meninas): collant, sapatilha e saia cor de rosa, meia calça cor de rosa (somente nos dias de frio); 
- A agenda será doada pelo colégio; 
- Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança. 
 
CALENDÁRIO: 
- 24/01/2020 – Entrega dos materiais na classe das 13h às 15h, 
- 25/01/2020 – Primeira reunião de pais, EF1 às 8h e EI às 9h, na sala de aula; 
- 27/01/2020 – Início das aulas para todos os alunos às 13h. 
 
Mini Maternal e Maternal - 27/01 a 31/01/2020 - Semana de adaptação: horário de aulas: 13h às 15h (opcional). 

 

 
 


