LISTA DE MATERIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II
01-caixas de cola colorida de 6 cores ACRILEX;
01- caixa de lápis de cor 12 cores JUMBO –FABER CASTEL;
02- eco lápis grafite jumbo;
01-estojo com 2 divisórias;
01-caderno "CRIATIVO" 96 folhas Faber Castell;
01- apontador c / deposito (JUMBO);
02- tubos de cola 35g (Tenaz);
01-cola gel 34G 2 bicos Faber Castell;
01-cola dimensional verde;
01-caneta retroprojetor preta 2.0;
01-pacote de semente ou grãos ( ex: sementes melão , melancia , e etc..)
02- potinhos de massinha de modelar Soft 150g ACRILEX;

01- pacote de bexigas branca;
01-caneta para tecido preta;
01-camiseta branca tamanho adulto para aula de artes;
01-fita adesiva crepe marrom 18x50 3M 3777 scotch;
01-rolo de fitilho vermelho;
02 -pacotes de papel sulfite A4 branco c/100 fls;
01- pacote de bloco filipinho Decorado;
03- sacos plásticos com 4 furos;
01- pote de guache 250ml branca;
01-vidrinho de corante comestível verde;
01- potinho de lantejoula grande;
30- pratinhos de papelão (médio);
01-bloco de papel canson A4 branco;
02- cartelas de adesivos figuras infantis;
05- botões médios coloridos;
05 – botões grandes coloridos;
01- rolo de durex colorido azul;
01- cola Tek Bond nº02;
01- pacote de figuras em EVA (diversos );
01- pacote de forminhas para brigadeiros;
01-brinquedo para brincadeira simbólica (sugestões): boneca, carrinho, salão de beleza, jogos
de panela, heróis, dinossauros, pelúcias.
01- pacote pequeno de palitos para churrasco;
01 novelo de lã azul;
01-metro de papel contact transparente;
02-folhas de papel de seda vermelho;
01-folha de papel pardo;

01-folha de papel panamá;
02-folhas de color-set rosa;
02-folhas de papel cartão amarelo;
02- folhas de cartolina branca ;
04- folhas de EVA nas cores azul escuro e pink;
06- folhas de EVA sendo listrado, atoalhado e estampado;
02- folhas de EVA gliter nas cores vermelho e azul;
01-kilo de argila escolar vermelha;
01 pacote de olhinhos móvel nº08;
01- metro de fita de cetim rosa 10mm;
02- rolo de papel crepom nas cores azul e branco;
01- vidrinho de gliter vermelho;
01-pacote de algodão pequeno;
MATERIAIS DE USO PESSOAL
01-Necessaire contendo:
01 escova de dente com capinha protetora (guardar escova) (com nome)
01 tubo de creme dental para escovação (com nome)
01 mini toalha de rosto (com nome)
01 sabonete “liquido” (com nome)
01 caixa de lenço umedecido
01 copo com tampa plástico para tomar água

UNIFORME COMPLETO
USO OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS ALUNOS
Todas as peças, com logotipo do Colégio / Anglo, fornecidas pelas confecção autorizada pela Colégio.
Criarte Uniformes

Avenida das Hortênsias, 189 Jardim Seixas Fone: 3215.0861

* O material só será aceito se estiver completo e identificado.
*Todo o material deverá ser entregue do dia 15/01/2019 a 25/01/2019 em sacola ou caixa devidamente
identificada com o nome, turma e período do aluno.

Início das aulas:
28/01- Mini maternal
29/01- Maternal I e Maternal II
30/01- Jardim I e Jardim II
REUNIÃO DE PAIS
Será realizada após o início das aulas. Comunicaremos a data posteriormente.

