LISTA DE MATERIAL – 2018
INFANTIL 1





1 mochila contendo :
 02 mudas de uniforme do Colégio;
 01 toalha de banho;
 01 casaco de frio – uniforme do Colégio
 01 sunga de banho ou maiô do uniforme do Colégio
(para os dias de piscina)
 04 fraldas descartáveis (diariamente) e/ou calcinhas
ou cuecas, marcadas com o nome. (Repor sempre
que necessário)
 01 saco plástico para roupa suja.
 01 sabonete e 1 xampu
 1 pomada preventiva para assadura
 01 pote de lenço umedecido
1 Lancheira contendo:

01 guardanapo de pano para o lanche.
Materiais:
 01 agenda escolar fornecida pelo Colégio;
 01 copo de material firme, para beber água (com
tampa e com nome do aluno);
 01 avental do uniforme do Colégio;
 01 escova de dente com capa protetora;
 01 lençol com nome marcado;
 01 tubo de pasta dental;
 03 caixas de lenço de papel;
 01 pente ou escova de cabelo;
 01 nécessaire para guardar o material de higiene;
 01 fichário, tipo arquivo, com 4 furos grandes, com
80 plásticos encorpados de 0,15 mm, tamanho
oficio, para o portfólio individual. (os plásticos
devem ser colocados dentro do fichário);
 02 pastas transparentes com 02 furos;
 01 tela 20x30 cm;






























01 folha de papel crepom - qualquer cor;
01 folha de papel celofane transparente;
02 folhas de papel camurça - qualquer cor;
02 folhas de papel laminado - qualquer cor;
02 folhas de EVA - qualquer cor;
02 folhas de cartolina estampada;
01 folha de cartolina colorida;
02 blocos de papel CRIATIVO tamanho
320mm X 235mm;
01 resma de papel ofício 216mm X 330mm;
02 folhas de papel pardo;
01 caixa de gizão TRIANGULAR;
02 folhas de lixa nº 60/80;
04 tubos de cola branca 90g;
01 conjunto de cola colorida com 6 unidades;
01 pote de tinta guache 250ml - qualquer cor;
01 vidro de anilina líquida comestível
(qualquer cor);
01 pincel (brocha redonda);
02 esponjas (em formato de animal);
01 rolo de fita gomada;
01 rolo pequeno de barbante - qualquer cor;
03 potes de massa para modelar 500g qualquer cor;
01 m de contact transparente;
01 m de contact - qualquer cor;
01 rolo de lã colorido;
04 vidros de purpurina (cores variadas);
20 balões (cores variadas);
06 botões grandes coloridos;
01 pacote de animais grandes.

OBSERVAÇÕES:
 Pedimos aos pais que se empenhem para trazer o material completo, pois isso facilitará o trabalho a ser
realizado durante o ano letivo com o aluno.
 UNIFORME:
Malharia Santa Catarina – SCRN 702/703, Bloco E, s/n - Telefone: (61) 3326-3800.
Malharia Oliveira SCRN 706/707 Bloco F – Telefone: (061) 3447-8673.
 ATENÇÃO: O calçado deve ser tênis, sapatos sem saltos ou sandálias baixas presas ao tornozelo. Não será
permitido o uso de tamancos.
Sugestão de data de entrega do material: 26 de janeiro - sexta-feira - de 14h às 17h.

