BERÇARIO II
1º dia de aula (27/01)
Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

1ª parte
200 Folhas de papel sulfite A3 branco
01 Pacote de Algodão- colorido
01 Folha de papel crepom (ROXO)
01 Rolo de barbante
02 Folhas de EVA (ROXO)
02 Placas de EVA atoalhado (ROXO)
02 Placas de EVA com glitter (ROXO)
01 Pacote de pratinhos de papelão (para uso na aula de artes)

01
01
01
01
01
05

Pacote de penas
Rolo de durex colorido
Rolo de Fita Crepe larga
Lixa para parede média
Pacote de Bexiga para escultura
refil de cola quente fina

2ª parte
01
01
01
01
01
04
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Mochila com rodinhas
Saco de TNT vermelho na medida 20x40cm (para roupa)
Avental plástico para aula de pintura
Caixa de giz de cera grosso (Meu 1º Giz com 12 cores)
Caixa de pintura a dedo com 6 cores
Caixas de lenço de papel
Pote de massa de EVA
Colas líquidas grandes
Livro de historinhas (Apropriado à idade, preferencialmente em letra bastão-para compor o cantinho da leitura).
Necessaire com escova de dente, creme dental, toalhinha, pente e lenço umedecido
Pote de margarina vazio e lavado
Revista usada para recorte
Rolinho para pintura
Tubo de cola bastão
Caixa organizadora

Obsrvações:
✓
✓

✓

Respeitar as medidas indicadas para os materiais,
pois tais indicações tem motivação pedagógica.
Durante o ano, serão solicitados materiais para
reposição, conforme a necessidade e materiais
específicos para as atividades de artes e projetos.
Identificar todo o material escolar, pessoal e peças
do uniforme com nome completo.

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
✓ Enviar toda segunda-feira um kit de lençol e
cobertor para a hora do soninho, o mesmo será
devolvido na sexta-feira, para lavagem e
higienização.
✓ 1 saco de TNT amarelo na medida 33x60 cm, para
acomodação da roupa de cama
✓ Enviar 1 avental plástico para alimentação

MATERNAL I
1º dia de aula (27/01)
Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

1ª parte
200 folhas de papel sulfite A4 branco

02 Bloco de vergê A4 140 gr com 50 folhas
01 folha de papel celofane laranja
02 folhas de EVA laranja
03 folhas de EVA atoalhado laranja
02 folhas de EVA com gliter
laranja
03 metros TNT laranja
02 metros de tecido chita
estampado 01 potinho de gliter
03 folhas de papel
pardo 01 lixa para
parede média
02 pacotes de pratinhos de papelão (para uso na aula de
artes)
01 pacote de penas colorida
02 rolo de durex colorido
01 caneta
permanente fina
01 Rolo de Lástex
05 Refil de
colaquente grossa

Observações:
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
materiais, pois tais indicações tem motivação
pedagógica.
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais
para reposição, conforme a necessidade e
materiais específicos para as atividades de
artes e projetos.
✓ Identificar todo o material escolar, pessoal e
peças do uniforme com nome completo.
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório
para todos os alunos, a partir do maternal I.

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
✓ Enviar toda segunda-feira um kit de lençol e
cobertor para a hora do soninho, o mesmo
será devolvido na sexta-feira, para lavagem
e higienização.
✓ 1 saco de TNT amarelo na medida 33x60
cm, para acomodação da roupa de cama
✓ Enviar 1 avental plástico para alimentação

2ª parte
01
01
02
01
01
01
04
02
01
01
01
01
01
01
03
02

mochila com rodinhas
saco de TNT vermelho na medida 20x40cm (para roupa suja)
revistas usadas para recorte
avental plástico para aula de pintura
brochinha para pintura
caixas de giz de cera fino
caixas de lenço de papel
caixas de massa de modelar soft ou UTI GUTTI com 12 cores
colas líquidas grandes
caixa plástica organizadora (18 x 29) pequena branca
livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala)
necessaire com escova de dentes, creme dental, toalhinha, pente e lenço umedecido
pote de margarina vazio e lavado
Pasta com elastico ofício transparente
tubos de cola bastão grandes
Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

MATERNAL II
1º dia de aula (27/01)
Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A4 branco
01 bloco vergê branco com 50 folhas
01 pacote de creative paper
02 folhas de color set marron
03 folhas de EVA salmão liso
02 folhas de EVA atoalhado marron
02 folhas de EVA com gliter marron
02 folhas de papel crepon marron
02 metros de tecido chita estampado
01 folhas de papel pardo
01 lixa para parede média
01 pacote de pratinhos de papelão (para uso na aula de artes)
01 rolo de fita metalóide vermelho
01 potinho de lantejoulas
01 potinho de glitter
03 metros de TNT marrom
01 rolo de fitilho
05 refil de cola quente fina

2ª parte
01 mochila com rodinhas
01 estojo de tecido duplo com zíper
01 saco de TNT na medida 20x40 cm (para roupa suja)
01 apontador duplo com depósito
01 borracha
02 revistas usadas para recorte

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
✓ Enviar toda segunda-feira um kit de
lençol e cobertor para a hora do soninho,
o mesmo será devolvido na sexta-feira,
para lavagem e higienização.
✓ 1 saco de TNT amarelo na medida 33x60
cm, para acomodação da roupa de cama
✓ Enviar 1 avental plástico para alimentação

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
✓ Enviar toda segunda-feira um kit de lençol e
cobertor para a hora do soninho, o mesmo será
devolvido na sexta-feira, para lavagem e
higienização.
✓ 1 saco de TNT amarelo na medida 33x60 cm, para
acomodação da roupa de cama
✓ Enviar 1 avental plástico para alimentação

01 avental plástico para aula de pintura
01 caixas de giz de cera curto triangular com 12 cores
01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
04 caixas de lenço de papel
01 caixa plástica organizadora 18 x 29 pequena vermelha
02 Pote de massa de modelar soft ou UTI GUTTI com 12 cores
02 colas líquida grandes
01 caixa de tinta plástica 06 cores
02 lápis pretos Jumbo
01 Pasta ofício de plástico com elástico fina vermelha
02 tubos de cola bastão Grande
01 livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala)
01 necessaire com escova de dentes, creme dental, toalhinha, pente e lenço umedecido
01 pincel chato grosso nº 14
01 tesoura sem ponta
01Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

1ª FASE
1º dia de aula (27/01)
Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A4 branco
01 bloco vergê com 50folhas
01 pacote de papel criativo eco cores (textura
visual)
02 folhas de papel color set preto
02 folhas de papel pardo
02 folhas de EVA preto
02 folhas de EVA atoalha preto
02 folhas de EVA com glitter preto
02 metros de tecido chita estampado
02 folhas de papel laminado vermelho
01 pacote de pratinhos de papelão (para uso na aula de artes)
01 rolo de durex colorido
01 caneta permanente fina
01 lixa para parede média
03 metros TNT preto
05 refil de cola quente grossa
01 pacote de pena

Observações:
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
materiais, pois tais indicações tem
motivação pedagógica.
✓ Durante oa no, serão solicita dos
materiais
parareposição,conformeanecessidadee
materiais específicos para as atividades
de artes eprojetos.
✓ Identificar todo o material escolar,
pessoal e peças do uniforme com nome
completo.
✓ Ousodouniformecompletoéobrigatório
para todos os alunos, a partir do mini
maternal.

2ª parte
01 mochila com rodinhas
01 estojo de tecido duplo com zíper
ATENÇÃO: O material do estojo
02 revistas usadas para recorte
permanecerá no Colégio.
02 apontador com depósito
01 avental plástico para aula de pintura
02 borrachas
01 caixa de giz de cera curto triangular com 12cores
01 caixa de lápis de cor triangular com 24cores
02 caixas de lenço de papel
02 Potes de massa de modelar soft ou UTI GUTTI com 12 cores
01 Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex
01 cola líquida pequena
01 estojo de canetinhas com 12 cores
04 lápis pretos triangular tamanho P
01 Pasta ofício de plástico com elástico fina azul
01 pincel chato grosso n.º 14
01 tesoura sem ponta
04 tubos de cola bastão
01 caixa plástica organizadora 18 x 29 pequena azul
01 livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala)
01 necessaire com escova de dentes, creme dental, toalhinha, pente e lenço umedecido

2ª FASE
1º dia de aula (27/01)
Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A4 branco
03 bloco de vergê com 50 folhas
01 pacote de papel criativo ecocores textura visual
02 folhas de papel color set branco
04 folhas de papel pardo
02 folhas de EVA vermelho
02 folhas de EVA atoalhado vermelho
05
folhas de EVA com glitter vermelho
06
02 metros de tecido chita estampado
02 folhas de papel laminado vermelho
01 pacote de pratinhos de papelão (para uso na aula de artes)
01 rolo de durex colorido
01 caneta permanente fina
01 lixa para parede média
03 metros TNT vermelho
05 refil de cola quente grossa
01 pacote de pena

Observações:
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
materiais, pois tais indicações tem
motivação pedagógica.
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais
para reposição, conforme a necessidade e
materiais específicos para as atividades
de artes e projetos.
✓ Identificar todo o material escolar,
pessoal e peças do uniforme com nome
completo.
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório
para todos os alunos, a partir do mini
maternal.

2ª parte
01 mochila com rodinhas
01 caderno brochura (tamanho universitário) capa dura 96 folhas
01 estojo de tecido duplo com zíper
02 revistas usadas para recorte
02 apontador com depósito
01 avental plástico para aula de pintura
ATENÇÃO : O MATERIAL DO ESTOJO
04 borrachas
PERMANECERÁ NO COLÉGIO.
03 caixa de giz de cera curto triangular com 12 cores
01 caixa de lápis de cor triangular com 24 cores
04 caixas de lenço de papel
02 Pote de massa de modelar soft ou UTI GUTTI com 12 cores
01 Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex
01 cola líquida pequena
01 estojo de canetinhas com 12 cores
04 lápis pretos triangular tamanho P
01 Pasta ofício de plástico com elástico fina amarelo
01 pincel chato grosso n.º 14
01 tesoura sem ponta
04 tubos de cola bastão
01 caixa plástica organizadora 18 x 29 pequena amarelo
01 livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala)
01 necessaire com escova de dentes, creme dental, toalhinha, pente e lenço umedecido

