LISTA DE MATERIAL 2020
Ed. Infantil - Maternal

ORIENTAÇÕES
 Sugerimos que os materiais de uso pessoal que es-

tejam em boas condições sejam reaproveitados.

 Os itens listados devem fazer parte do material diário

do aluno.

 Todo o material deverá estar devidamente identifica-

do com nome e ano do aluno.

 O valor do material para as aulas práticas, atividade

extra e impressões didáticas que segue abaixo, será
pago até dia 20/03/2020 através de boleto bancário
ou até a data do vencimento em 3 (três) vezes no cartão de crédito, conforme o parágrafo segundo do artigo sexto do nosso contrato de 2020.

Material para as aulas práticas, atividade
extra e impressões didáticas

R$ 624,00

UNIFORME ESCOLAR
USO OBRIGATÓRIO
A aquisição deve ser feita na Confecção MJ3
Rua Luiz Gonzaga Bicudo, 1153 - Vila Nova
(11) 4025-3924

PARA MANTER MEUS CUIDADOS

PARA PRODUZIR E REGISTRAR MINHAS ATIVIDADES













1 cola branca, Tenaz 225gr
1 jogo de hidrocor ponta grossa, 12 cores
1 caixa de giz de cera Meu 1º Giz - Acrilex 6 cores
1 pote de massinha Uti-Guti, 500g, qualquer cor
1 pincel de barba
2 cadernos de desenho, A3 - 50 folhas (adquirir no colégio)
2 cartelas de adesivos
1 camiseta velha e para uso nas atividades de arte
1 pasta catálogo A4 transparente com 30 plásticos (grossos)
1 pasta polionda com elástico 2cm, qualquer cor
1 foto com a família








Os alunos receberão do colégio uma agenda 2020

Os materiais deverão ser repostos pela família, quando danificados
ou quando solicitados pelo professor.
Entregar o material no colégio de 20/01 à 22/01

FEIRINHA DE VENDA E TROCA
Dia 09/12 (2ª feira) - 10h às 12h
Pensando em ações sustentáveis e principalmente economia, o
colégio estará disponibilizando no pátio do colégio um espaço
para que a feira de venda e troca aconteça.
Sugerimos que os materiais para a feirinha sejam:
 Uniformes usados em bom estado;
 Mala e mochila escolar;
 Livros didáticos - 6º ao 9º ano e Ensino Médio
O colégio não intermediará as negociações, ficando totalmente a
cargo dos responsáveis.

1 toalha pequena com nome (semanalmente será enviada
para lavar)
1 jogo americano de plástico
10 sacolinhas de plástico (para roupa suja)
1 kit contendo: 1 prato sem divisórias e 1 copo pequeno com
bico, ambos de plástico e talheres (garfo e colher) de plástico
reforçado, com identificação
Na mochila as crianças deverão manter fraldas, um pacote de
lenços umedecidos, o copo e uma troca de roupa
1 lençol, 1 fronha e 1 travesseiro pequeno (poderá ser usado)
com identificação

PARA USAR A IMAGINAÇÃO NAS BRINCADEIRAS






1 conjunto de balde de areia
brinquedos: novos ou usados em bom estado - carrinhos, bonecas, outros
1 corte de tecido de algodão (tipo patchwork) aproximadamente 1,50 x 1,50m
2 caixas de sapato vazias
1 fantasia (pode ser usada)

Onde comprar
No colégio

Livros
2 cadernos de desenho A3

Os itens comprados no colégio, poderão ser pagos em até 4 vezes
com cartão de crédito

