LISTA DE MATERIAL

2019
UNIDADE BAURU

TURMA: MINI-MATERNAL
ENTREGAR DE 14 a 18/01/2019
Itens de Papelaria































300 folhas de sulfite A4 75g (sugestão de marca: Chamex ou Report)
100 folhas de sulfite A4 75g colorido (amarela ou verde)
100 folhas de sulfite A3
01 bloco de papel para desenho A4 140g 20fls branco (sugestão de marca: Tilibra ou Canson)
02 folhas de papel kraft (papel tecido)
01 folha de papel cartão preto
01 folha de lixa nº 1 (um)
02 cartolinas branca
02 cartolinas dupla face (rosa e marrom)
01 pacote A4 colorido 85g (sugestão de marca: Filipinho)
01 pacote A4 colorido 120g (sugestão de marca: Filipinho)
01 pacote de bexiga imperial nº 9 vermelha com 50 unidades (sugestão de marca: São Roque)
01 pacote de lantejoulas grandes (azul ou vermelha)
01 pacote de palito de sorvete colorido
02 m de plásticos adesivo cristal (sugestão de marca: Contact ou Vulcan)
0,30 x 1,40m de feltro verde ou marrom
20 cm de tecido para patchwork
01 rolo de fita d’água Kraft (18mm x 50m)
01 rolo de fita PVC transparente – 45mm x 50mm (sugestão de marca: 3M ou Aldebras)
01 rolo de durex vermelho
02 placas de EVA 50x40 (vermelha e azul)
01 placa de EVA com glitter (qualquer cor)
01 tubo de cola colorida com glitter (sugestão de marca: Acrilex)
02 tubos grandes de cola escolar 110g (sugestão de marca: Tenaz)
02 potes de tinta guache 250 ml – (amarela e verde – sugestão de marca: Acrilex)
01 novelo de lã colorida (marrom, vermelha, amarela e verde)
01 pacote de bala rococó ( verde, marrom, amarelo ou vermelho)
01 rolo de fita d’água kraft (18mm x 50m)
01 rolo de crepom azul royal
01 rolo de papel crepom bolinha positiva ouro – off White (sugestão de marca: Novaprint) – TURMAS DA
MANHÃ
 01 rolo de papel crepom vaca (sugestão de marca: Novaprint) – TURMAS DA TARDE
 01 jogo de cola colorida com 4 cores (sugestão de marca: Faber Castell ou Maripel)
 01 caixa de lenço de papel
ENTREGAR DIA 12/02/19
Brinquedos
 Meninas: 1 kit de cozinha e 1 boneca de plástico ou borracha
 Meninos: 1 kit de animais de plástico peças grandes e 2 carrinhos de ferro (sugestão de marca: Hot Wheels)
Jogo – ESCOLHER UMA DAS OPÇÕES ABAIXO
 Meu primeiro quebra-cabeça (sugestão de marca: Toyster ou Fisher-Price)
 Meu primeiro Puzzle (sugestão de marca: Grow)
 Quebra-cabeça Progressivo – animais da fazenda (sugestão de marca: ABC Brinquedos)

Materiais diversos
 01 pasta polionda azul A3 com alça
 01 pasta de papelão amarela com elástico
 01 caixa de giz de cera gigante (sugestão de marca: Acrilex ou Faber-Castell)
 01 camisetão para atividade de pintura (pode ser uma camiseta do papai ou mamãe)
 01 tela 20 X 30 cm
 01 revista com gravuras para recortes (verificar conteúdo)
 01 pincel 815 nº 18
 Massa de modelar– kit com 4 (sugestão de marca: Play Doh ou UTI GUTI)
 01 estojo com zíper
 06 botões vermelhos com 4 furos (1cm, 2cm, 3cm sendo 2 de cada tamanho)
 01 brochinha para pintura
 50 cm de fita de cetim cor a escolher
USO PESSOAL
Ficar na Escola:
 01 pote de lenços umedecidos
 01 pomada para assadura
 01 creme dental sem flúor
 01 escova dental com protetor de cerdas
 01 foto da criança 10x15cm
Diário:
 01 mamadeira pronta – na chegada será colocada na geladeira
 01 copo com furinhos na tampa (para bebê)
 01 toalha de tecido (20 x30 cm) para lanchar (dentro da lancheira)
 Fralda descartável (3 unidades)
 Trocas de roupas (2 conjuntos de roupas – dar preferência ao uniforme do Colégio, 2 pares de meias
antiderrapantes, 1 par de tênis ou sandálias)
 01 pente ou escova de cabelo
 01 toalha de banho
 01 sacola plástica para colocar roupa suja
 01 lençol infantil com elástico
Livro paradidático: será indicado no início das aulas

OBSERVAÇÕES:
 ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR:
Itens de papelaria: 14 a 18/01/2019
Brinquedos, jogos e materiais diversos: 12/02/2019
Obs: Todo material deverá vir etiquetado, identificando o nome e série do aluno.
 Não enviar para escola material de alto valor.
 As marcas citadas na lista de material foram sugeridas pela qualidade e durabilidade do
material oferecido.
 Os brinquedos e o livro desta lista serão de uso coletivo e permanecerão no Colégio.

