LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2020
MINI – MATERNAL, MATERNAL I e MATERNAL II
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.
1. TRAZER O MATERIAL DA PARTE B NA 1ª SEMANA DE AULA.
2. AGENDA ESCOLAR 2020: DE USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO A PARTIR DO 1º DIA DE AULA. DISPONÍVEL NA
SECRETARIA DO COLÉGIO. O uso da agenda CEAF, vendida no Colégio, contém manual de procedimentos acadêmicos com
informações relevantes acerca das regras de convivência, horários e outras e também há espaço adequado para a comunicação
entre a família e a escola.
PARTE A – MATERIAIS DE DEVERÃO FICAR NA MOCHILA/SALA DE AULA.
Objetos Pessoais
1 garrafinha tipo “squeeze”.
1 caixa de lenços de papel, que deverá ser reposta sempre
que necessário.
1 Pacote de lenço umedecido para realização de atividades.
(Repor sempre que necessário)
1 mochila com identificação.
1 lancheira com identificação.
1 Foto 10 x 15 do rosto da criança (atual)
2 Fotos 3x4 do rosto da criança (atual)
1 Avental para atividades artísticas com nome.
1 pasta com alça (tamanho A3). (Com identificação,
somente maternais I e II)

Papelaria
1 Pacote de canson A3
1 pacote de canson A4
2 potes de Massinha de modelar – 500g Soft
4 folhas de E.V.A com glitter (cores diversas)
1 caneta permanente na cor preta (retroprojetor);
1 caixa de Giz de Cera 12 cores Jumbo
2 caixas de Lápis de Cor Jumbo 12 Cores Triangular
(Somente Maternais I e II)
2 lápis pretos Triangular Jumbo (Somente Maternal II)
1 estojo com nome (Somente Maternal II)
1 cola líquida (para uso em casa)
1 borracha macia (Somente Maternal II)
1 apontador triangular com aparador (Somente Maternal II)
1 tesoura sem ponta (Somente Maternal II)

OBS.: Para os alunos que utilizam fraldas, manter a quantidade necessária na mochila (fralda e lenço umedecido), para
as trocas realizadas na escola.
PARTE B – MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NO COLÉGIO
500 folhas de papel sulfite A4 branco
3 pacotes de bexigas coloridas número 7
100 folhas de papel sulfite A4 colorido
1 pacote de bexiga tipo palito canudo
8 Caixas de massa de modelar (sugestão: SOFT ACRILEX
1 rolo de barbante - grande
4 Caixas de giz de cera 12 cores - (sugestões: Faber
8 folhas de cartolinas (diversas)
Castell ou Curtom).
8 folhas de celofane
3 conjuntos de tinta plástica (tubo) de preferência Acrilex
8 folhas de papel cartão
3 conjuntos de cola gliter – de preferência Acrilex
8 folhas de papel dobradura
4 tubos de tinta dimensional – qualquer cor
8 folhas de papel color set
4 tubos de Lantejoulas Grandes (Cores Variadas)
8 folhas de papel laminado
4 tubos de gliter
8 folhas de papel de seda div cores
2 tintas para tecido acrílica pequena
4 folhas de EVA Cores Variadas
4 caixas de pintura a dedo
8 folhas de papel kraft
3 potes têmperas guache 250ml (cores: amarela, azul e
8 folhas de papel crepom cores dif.
vermelha).
2 Fitas Crepe 18 x 10
1 tubo de cola líquida branca grande (sugestão: Tenaz)
1 Fita Adesiva Dupla Face 12 x 30
4 metros de TNT qualquer cor
5 unidades de Refil de cola quente fino
2 pacotes de botões coloridos (grande)
5 unidades de Refil de cola quente fino
2 unidades de fita de seda
2 rolos de durex colorido
1 rolo de fitilho 15m
2 pacotes de palito de churrasco
1 metro de velcro
1 pacote de algodão pequeno
2 rolos pequenos de elastéx (branco e preto)
2 pacotes de palitos de sorvete
1 rolo pequeno de naylon
2 caixas de fósforos
2 novelos de lã qualquer cor
8 folhas de papel camurça (na cor da preferência).
OBSERVAÇÕES: 1. Os materiais da PARTE B poderão ser comprados pelo Colégio através da taxa de material escolar.
2. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
3. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel higiênico, rolos
vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
4. Toda troca de roupa deverá ser peça do uniforme, devidamente identificado.
LIVROS PARADIDÁTICOS SÃO OBRIGATÓRIOS E (DE LEITURA) SERÃO INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º
SEMESTRES

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2020
JARDIM I E JARDIM II
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.
1. TRAZER O MATERIAL DA PARTE B NA 1ª SEMANA DE AULA.
2. AGENDA ESCOLAR 2020: DE USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO A PARTIR DO 1º DIA DE AULA. DISPONÍVEL NA
SECRETARIA DO COLÉGIO. O uso da agenda CEAF, vendida no Colégio, contém manual de procedimentos acadêmicos com
informações relevantes acerca das regras de convivência, horários e outras e também há espaço adequado para a comunicação
entre a família e a escola.
PARTE A MATERIAIS DE DEVERÃO FICAR NA MOCHILA/SALA DE AULA.
Objetos Pessoais
1 mochila com identificação
1 lancheira com identificação.
1 garrafinha tipo “squeeze”.
1 Caderno capa dura brochura 100fls grande (Jardim I)
2 Cadernos de capa dura brochura 100fls grande
(Jardim II)
1 caderno de desenho cartografia 96fls capa dura Spiral
1 Foto 10 x 15 do rosto da criança (atual)
2 Fotos 3x4 do rosto da criança (atual)
1 estojo com nome
1 Maleta polipropileno ofício 40mm Dello (Com
identificação).
1 Avental para atividades artísticas com nome bordado ou
pintado poderá ser adquirido no colégio
1 Nécessaire para os objetos de higiene
1 caixa de lenços de papel, que deverá ser reposta sempre
que necessário.
1 Pacote de lenço umedecido para realização de atividades.
(Repor sempre que necessário)

Papelaria
1 pote de Massinha de modelar – 500g Soft
1 Pacote de canson A3
1 pacote de canson A4
4 folhas de E.V.A com glitter (cores diversas)
1 caixa de Giz de Cera 12 Cores (sugestões: Faber Castell
ou Curtom).
1 caixa de Lápis de Cor Jumbo 12 Cores
3 lápis pretos nº 2
1 borracha macia
1 tesoura sem ponta
1 cola líquida
1 apontador com aparador
1 caneta permanente na cor preta (retroprojetor);
1 Pincel chato n.14 (sugestão: condor ref 441).
1 Pincel chato n.20 (sugestão: condor ref 441).

PARTE B – MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NO COLÉGIO
500 folhas de papel sulfite A4 branco
8 folhas de papel camurça (na cor da preferência).
100 folhas de papel sulfite A4 colorido
3 pacotes de bexigas coloridas número 7
8 Caixas de massa de modelar (sugestão: SOFT ACRILEX
1 pacote de bexiga tipo palito canudo
4 Caixas de giz de cera 12 cores - (sugestões: Faber
1 rolo de barbante - grande
Castell ou Curtom).
8 folhas de cartolinas (diversas)
3 conjuntos de tinta plástica (tubo) de preferência Acrilex
8 folhas de celofane
3 conjuntos de cola gliter – de preferência Acrilex
8 folhas de papel cartão
4 tubos de tinta dimensional – qualquer cor
8 folhas de papel dobradura
4 tubos de Lantejoulas Grandes (Cores Variadas)
8 folhas de papel color set
4 tubos de gliter
8 folhas de papel laminado
2 tintas para tecido acrílica pequena
8 folhas de papel de seda div cores
4 caixas de pintura a dedo
4 folhas de EVA Cores Variadas
3 potes têmperas guache 250ml (cores: amarela, azul e
8 folhas de papel kraft
vermelha).
8 folhas de papel crepom cores dif.
1 tubo de cola líquida branca grande (sugestão: Tenaz)
2 Fitas Crepe 18 x 10
4 metros de TNT qualquer cor
1 Fita Adesiva Dupla Face 12 x 30
2 pacotes de botões coloridos (grande)
5 unidades de Refil de cola quente fino
2 unidades de fita de seda
5 unidades de Refil de cola quente fino
1 rolo de fitilho 15m
2 rolos de durex colorido
1 metro de velcro
2 pacotes de palito de churrasco
2 rolos pequenos de elastéx (branco e preto)
1 pacote de algodão pequeno
1 rolo pequeno de naylon
2 pacotes de palitos de
2 novelos de lã qualquer cor
sorvete
2 caixas de fósforos
OBSERVAÇÕES: 1. Os materiais da PARTE B poderão ser comprados pelo Colégio através da taxa de material escolar.
2. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
3. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel higiênico, rolos
vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
4. Toda troca de roupa deverá ser peça do uniforme, devidamente identificado.
LIVROS PARADIDÁTICOS (DE LEITURA) SÃO OBRIGATÓRIOS E SERÃO INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º
SEMESTRES

