INÍCIO DAS AULAS: 04 de fevereiro de 2019
LISTA DE MATERIAL - MINIMATERNAL

•

01 pacote de bola de soprar - cor: ___________________

•

01 pacote de folhas kit card

•

01 bloco de folhas coloridas Offpinho ou Kit Card tamanho A3

•

01 marcador para Retro-Projetor – cor: ________________________

•

01 caixa de lápis de cera grosso com 12 cores (Acrilex)

•

01 caixa de giz de cera – modelo retrátil

•

01 caixa de cola glíter – cor: ________________________

•

01 vidro de cola branca Pritt 90 g

•

03 fotos 3 x 4

•

01 pasta de plástico com alça (espessura mínima de 4cm). Sugestão: marca Dello

•

01 jogo de pilot grosso com 12 cores (Compacto)

•

04 rolos de papel toalha para uso diário da criança nas diversas atividades e necessidades em sala de aula

•

01 muda de roupa para ficar no Colégio (com nome)

•

01 joguinho completo de lençol para a hora do descanso

•

04 folhas de EVA – cor: ________________________

•

01 avental (plástico)

•

01 copo de plástico com tampa para beber água

•

01 livro de história com capa e folhas duras para a faixa etária de 2 e 3 anos. Sugestões de editoras: Ciranda
Cultural, Brasileitura, Caramelo e DCL (Difusão Cultural do Livro)

•

01 ímã em folha adesiva

•

02 caixas de massa de modelar com 12 unidades Soft (Acrilex)

•

1 revista para pesquisa

•

01 rolo de barbante – cor: ________________________

•

01 rolo de 50m de fita de tafetá __________ mm – cor: _____________________

•

01 pacote de paetê metálico 14 mm – cor: ________________________

•

01 metro de contact - cor: ____________________

•

01 rolo de durex – cor: ________________________.

UNIFORME
Feminino: camisa polo (branca ou azul) ou blusa (com ou sem manga). Short saia, calça de tactel, bermuda de
tactel ou bermuda de elanca. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano),
será permitido o uso de short saia ou da bermuda de elanca.
Masculino: camisa polo (branca ou azul) ou camisa (com ou sem manga). Calça ou bermuda de tactel.
Calçado: tênis. Somente para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será permitido o uso de
sandália presa no calcanhar. Não será permitido o uso de chinelo, sandálias de salto, botas ou similares.
Agasalho: casaco de tactel, moleton ou blusa de malha (manga longa). Uso obrigatório do agasalho do colégio.
Educação Física:
Feminino: blusa e bermuda de elanca colegial.
Masculino: camisa e short de elanca light.
O uniforme deverá ser adquirido em um dos fornecedores abaixo:
UNIVERSO UNIFORMES - Rua Professor Gustavo Monteiro de Castro, 120
Antiga Fábrica Magmar – Tel. 3441-9296
OU
PÁGIOS - Rua Barão de Cotegipe, 397 – Tel. 3441-6474

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• 1ª Reunião de pais: 01/02/2019 (os pais poderão entregar o material escolar nesse dia)
o 13h - 1º Ano;
o 14h – Pré I e Pré II;
o 15h – Minimaternal e Maternal;
• Início das aulas: 04/02/2019;
•

Taxa de material será enviada no boleto de abril e agosto – valor R$ 80,10;

•

Todo material, uniforme, agasalho e lancheira devem ser marcados com o nome da criança, inclusive o
lanche que vai para a geladeira.

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os
princípios que lhes transmitem e os comportamentos que eles percebem, constituem o fundamento de
seu desenvolvimento pessoal.” (NMPE 157)

