Minimaternal: A partir de 1 ano de idade
Maternal: Completando 3 anos até 30/06
Jardim: Completando 4 anos até 30/06
Pré-Escolar: Completando 5 anos até 30/06

Curso: Pré-escolar (completando 5 anos até 30/06)
Relação do Material - Ano: 2017
Início das aulas: 26/01/2017
Entrega do material: O material deverá ser entregue no Joaninha, no dia 23 de
janeiro de 2017.
PAPELARIA:
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia).
- 04 tubos de cola - 90 gr.
- 01 caixa de massa para modelar, 6 cores – marca Uti-Gutti.
- 02 caixas de lápis de cor, com 24 cores – marca Faber Castell.
- 05 lápis pretos, triangular.
- 02 estojos de canetas hidrocolor, 12 cores (ponta fina).
- 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade).
- 02 apontadores pequenos, com recipiente.
- 02 borrachas - com capinha.
- 01 caderno de desenho – tamanho grande – espiral 50 folhas (sem seda), etiquetado ( 1 por trimestre).
- 01 pasta – Polionda (modelo maletinha) qualquer cor.
- 01 bloco de papel canson – A4
- 01 bloco (bloco criativo) A-4/235.325 (32 folhas) – produto Romitec.
- 01 pacote de papel sulfite A4 – colorido (o pacote contém 100fls).
- 01 pacote de papel sulfite A4 (O pacote contém 500fls).
- 03 folhas de papel color-set – cor azul.
- 03 folhas de papel color-set - cor verde.
- 03 folhas de papel color-set – cor amarela.
- 03 folhas de papel color-set – cor vermelha.
- 6 cartelas de adesivos pequenos (qualquer estampa).
- 01 m de contact transparente.
- 01 rolo de fita durex pequeno.
- 01 rolo de fita crepe.
- 02 placas de E.V.A. – 40cm x 58cm – vermelhas (espessura 5mm).
- 01 placa de E.V.A. – 45cm x 60cm - flocado.
- 01 placa de E.V.A. – 45cm x 60cm - com gliter.
- 01 placa de E.V.A. – 45cm x 60cm - lisa.
- 01 placa de E.V.A. – 45cm x 60cm - decorada.
- 02 folhas de papel laminado – qualquer cor.
- 02 folhas de papel de seda – decorado.
- 01 folha de papel de presente – qualquer estampa.

MATERIAIS DIVERSOS:
-

01 “nécessaire”.
01 copo plástico, inquebrável e pequeno (sem tampa).
02 escovas de dentes.
02 pastas de dentes.
01 toalha de mão, pequena (Identificar com o nome do aluno).

Esse material ficará dentro da

mochila para uso individual.

- 02 sabonetes líquidos.
- 01 guardanapo de pano (deverá vir todos os dias, dentro da lancheira, para o lanche) – identificar com
o nome do aluno.
- 06 pacotes de lantejoulas grandes – qualquer cor.
- 01 pacote de canudos.
- 01 pacote de garfinhos descartáveis.
- 01 peça de fita de cetim (7 mm de largura) – qualquer cor.
- 01 peça de fita de cetim (2 cm de largura) – qualquer cor.
- 01 pacote de etiquetas brancas – (Pimaco – Ref. 6285)
- 30 botões – cores e tamanhos variados.
- 01 caixa de cotonetes.
- 01 pacote de fósforos.

LIVRO:
 INGLÊS: My Little Island – 2
Autor: Leone Dyson
Editora: Pearson
ISBN: 9780132795364
Obs.: Livro importado. Deve ser adquirido no início do mês de janeiro de 2017, visto que ele tem
se esgotado rapidamente. Após esse período, é muito difícil encontrá-lo.

ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores) – Faber Castell
- 01 estojo de canetas hidrocor - 12 cores (ponta fina)
- 01 caderno de desenho - tamanho grande – espiral – 50 folhas (sem seda) etiquetado.

Material a ser adquirido na LOJA DO COLÉGIO:
- 01 avental.
- 01 sacola de tergal, grande.
- 01 sacola de tergal, pequena.

Identificar com o nome do aluno.
Poderá ser utilizado o do ano anterior.

- 03 apostilas de Português – 1 por trimestre.
- 03 apostilas de matemática – 1 por trimestre.
OBSERVAÇÃO
A LIVRO FÁCIL está à disposição dos Senhores Pais SOMENTE pelo site www.livrofacil.net, onde será
encontrado, apenas, o livro de Inglês constante desta lista de material do aluno.

O material será solicitado durante o ano

FELIZ ANO LETIVO!

A COORDENAÇÃO

