Curso: Maternal I (1 a 2 anos)
Relação do Material - Ano: 2021
Início das aulas: 02/02/2021
Entrega do material: NO COLÉGIO, NA VOLTA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS.

PAPELARIA:
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia).
- 01 caixa de tinta plástica Plastic Paint – marca Faber Castell.
- 01 caixa de massa para modelar- 6 cores – marca – Uti-Gutti.
MATERIAIS DIVERSOS:
- 01 livrinho de histórias (usado), de acordo com a faixa etária (que ficará na escola para
acervo da classe).
- 01 mochila (modelo a critério dos pais).

- 01 brinquedo pedagógico de acordo com a idade da criança.
- 01 copo plástico, pequeno, com bico inquebrável (deverá ser reposto a medida do necessário).
- 01 creme dental, infantil (deverá ser reposto a medida do necessário).
- 01 escova de dentes, infantil (deverá ser reposta a medida do necessário).
- 01 toalha de mão, pequena (identificar com o nome do aluno).
- 01 guardanapo de pano (que deverá vir todos os dias na lancheira, para o lanche/identificar
com o nome do aluno).
- 01 escova ou pente para cabelos.
- 01 pacote de garfinhos.

Material a ser adquirido na LOJA DO COLÉGIO
- 01 sacola de tergal, grande.
- 01 sacola de tergal, pequena.
- 01 avental de tergal.

Identificar com o nome do aluno.

MATERIAL QUE DEVERÁ SER TRAZIDO PARA FICAR NA ESCOLA, DURANTE O ANO
- 02 edredons finos (1 para forrar e o outro para cobrir).
- fraldas e lenços umedecidos (que deverão ser

repostos

a

medida

necessário).
- 01 toalha de banho (em caso de necessidade / identificar com o nome do aluno).

do

Obs.: 1) O aluno deverá trazer 01 troca de roupa, que ficará na mochila para ser
usada, se necessário;
2) Caso seja necessário, outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano.

Feliz Ano Letivo!
A Coordenação.

