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 Materiais a serem entregues nos dias 30 e 31 de janeiro  e  01 e 02 de fevereiro de 2017, no horário das 

15h 30min  às 18h 30 min, diretamente para as professoras. Os materiais serão conferidos no dia da 
entrega. É de extrema importância que todos os materiais sejam entregues nesse período. 

 
SOLICITAÇÃO: adquirir materiais sem personagens, preferencialmente na cor lisa, para diminuir as 
distrações no uso do material escolar pela criança. 
 
 02 caixas de lenços de papel, contendo 50 lenços;  

02 pacote de lenços umedecidos; 

 01 pacote de fraldas descartáveis; 

01 tubo de pomada para assadura; 

01 tubo de protetor solar;   

01 tubo de repelente para insetos;  

Sabonete líquido da cabeça aos pés;  
01 toalha de Banho;  
 02 camisetas básicas para atividades de Artes – sendo 1 manga curta para verão e 1 manga longa 

para inverno (não precisa ser do Colégio, tamanho bem maior do que a criança usa); 

 01 foto individual da criança (tam. 10x15cm); 
01 foto recente da família; 

 100 Folhas de papel A4; 

 1 Pasta fichário universitário com 4 argolas cristal (265x345mm), para portfólio; 

 50 plásticos com 4 furos (240x325mm); 

 1 tubo de cola líquida 40g; 

 1 tubo de cola bastão 22g; 

 01 potes de tinta guache 250ml, na cor Verde; 

 01 pote de tinta guache 250ml, na cor Amarela; 

 1 caixa de lápis de cor (máximo 12 cores, lápis triangulado). 

 

    

*Materiais que devem estar na mochila e lancheira todos os dias: 
 
Mochila (TAM. GRANDE) contendo:  
 Agenda do Colégio;  

 03 mudas de roupa completa de acordo com a estação (parte de cima e de baixo); 

 01 par de calçado de acordo com a estação;  
 02 pares de meias; 
 01 saco retornável para roupa suja – (sugestão: tecido com plástico na parte interna);  

01 chapéu ou boné;  

   Escova ou pente de cabelo. 

 

Lancheira (TAM. GRANDE) que contenha dentro:   
 Lanche de acordo com o cardápio fornecido pelo Colégio; 
 01 copo/garrafa de plástico ou metal com suco para hora do lanche – (proibido uso de garrafa 

térmica com ampola de vidro); 

 01 babador de tecido ou plástico (deixar sempre na lancheira); 

 01 toalha pequena (social) para servir o lanche;  
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 01 copo/garrafa d’água, higienizada e com água - (proibido uso de garrafa térmica com ampola de 
vidro); 

 Mamadeira e leite conforme necessidade da criança. Usar pote com divisor de medidas de leite em 
pó. 

 

*Para cultivarmos a ordem e o zelo pelos materiais, solicitamos  que estes venham todos identificados 
com o nome da criança.  
 
OBS: sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais. 
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