
RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA 2020 
 *Todos os materiais devem ser entregues identificados, antecipadamente  na escola, de 22 a 24/01/20. 

 
 

MINI MATERNAL - USO INDIVIDUAL: 
  01 JOGO PEDAGÓGICO, resistente, tipo MONTA MONTA; 

 (serão aceitos os que forem adequados à faixa etária – 2 e 3 anos) 

  02 Rolos de papel Crepom, cor branca + 02 Rolos de papel Crepom, cor vermelha; 

  01 Camiseta, tamanho G (adulto) usada. Esta será utilizada nas aulas artísticas, que envolvam tintas; 

  01 Caixa de lápis de cor triangular – (sugestão Faber Castell); 

 (caso haja necessidade durante o ano, pediremos reposição) 

 01 Estojo simples, de zíper, para guardar os lápis de cor; 

  01 Cola, líquida, branca, 110gr (sugestão Tenaz); 

 01 Pote de massinha de modelar, base amido, SOFT, 5OOgr. (sugestão Acrilex);  

 01 Rolo barbante pequeno – grosso 12 fios (qualquer cor); 

 01 Pincel tipo BROCHINHA, Tigre nº. 835;  

 01 Pote de guache, 250 ml, COR PRETO (sugestão Acrilex ou Maripel); 

 01 Pote de guache, 250 ml, COR AMARELO PELE (sugestão Acrilex ou Maripel); 

 03 Caixas de lenço de papel; 

 01 Refil para cola quente, bastão fino; 

 02 Caixas giz de cera, curto, 12 cores, triangular, 45gr. – (sugestão Acrilex); 

 01 Recipiente tipo de manteiga/ margarina, plástico, com tampa, para armazenamento do giz de cera; 

 10 Sacos plásticos transparentes, ofício, 4 furos; 

 02 Livros de histórias infantis, de plástico ou de capa dura, ilustrados e adequados à faixa etária; 

 Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço;  

 (este crachá será usado em excursões, no decorrer do ano e, deverá permanecer no colégio). 

MATERNAL - USO INDIVIDUAL: 
 02 Rolos de papel Crepom, cor branca + 02 Rolos de papel Crepom, cor vermelha; 

 01 JOGO PEDAGÓGICO, resistente, indicado para crianças de 3 anos, visando aulas de vida prática;  
 01 Camiseta, tamanho G (adulto) usada. Esta será utilizada nas aulas artísticas, que envolvam tintas; 

 50 Bexigas na cor amarela nº.: 6.5; 

 01 Cola, líquida, branca, 110gr (sugestão Tenaz); 

 01 Cola, tipo bastão, 40g (sugestão Pritt);   

 01 Jogo de canetinha hidrográfica, JUMBO, 12 cores 

 01 Pote de massinha de modelar, base amido, SOFT, 5OOgr. (sugestão Acrilex);  

 20 Unidades pratinho de papelão branco nº.: 5 - sugestão (Conart- vende no ATACADÃO); 

 02 Lápis preto, de escrever, triangular, jumbo;  

 01 Caixa lápis de cor triangular – (sugestão Faber Castell);  
    (caso haja necessidade durante o ano, pediremos reposição) 

 01 Estojo simples, de zíper, para guardar o material gráfico; 

 01 rolinho de Elastec branco; 

 01 Borracha, grande, com capa protetora; 

 01 Apontador para lápis triangular, com depósito; 

 01 Tesoura pequena, sem ponta;  

 01 Fita durex largo 48mm x 40m - (sugestão Adelbras); 
 01 Fita crepe 24 x 50 (sugestão Adelbras); 
 01 Fita dupla face 18 X 30 – (sugestão Adelbras); 
 01 Trincha (pincel), Tigre nº. 815 - 16;  

 04 Caixas de lenço de papel; 

 01 Refil para cola quente, bastão fino; 

 02 Caixas de giz de cera, curto, 12 cores, triangular, 45gr. – (sugestão Acrilex); 

 02 Livros de histórias infantis, de plástico ou de capa dura, ilustrados e adequados à faixa etária; 

 Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço;  
 (este crachá será usado em excursões, no decorrer do ano e, deverá permanecer no colégio) 

 Alfabeto Móvel (Jogo ABC, com 72 peças de madeira) ou Pote de Letras Escolar (156 peças de plástico, coloridas); 

 01 Recipiente tipo de manteiga/ margarina, plástico, com tampa, para armazenamento do giz de cera. 

    Início das aulas: 27/01/20 – 2ª. Feira 
SEJAM TODOS BEM VINDOS! – EQUIPE PEDAGÓGICA 

 


