EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II
Alunos com 03 anos completos até 30/06/2019 - Início das aulas 21/01/2019.
✓ Materiais que deverão ficar no Colégio
Quantidade
01 rolo
02 rolos
01 conjunto
01 caixa
10 unidades
01 unidade
01 unidade
01 rolo
04 rolos
02 rolos
02 unidades
02 unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade
05 unidades
05 unidades
05 unidades
02 unidades
05 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
50 folhas
01 pacote
02 pacotes
01 bloco
03 metros
01 pacote
02 metros
02 metros
03 metros
10 unidades
03 caixas
01 pacote
01 pacote
01 pacote
02 unidades
10 unidades
01 unidade
01 conjunto
01 pacote

Descrição
Barbante - Colorido - Comp.: 90m e Espes.: 1mm
Novelo de lã colorido
Cola dimensional brilliant relevo 3D 20ml - com 06 unidades
Cola colorida com glitter 6 unidades
Refil de cola quente - 5 finas e 5 grossas
Pasta com elástico fina A4 - azul
Pasta com grampo A4 - azul, com 30 plásticos grossos
Fita crepe fina - (16 mm x 50m)
Durex colorido - qualquer cor
Fita de cetim (10m x 7mm) - qualquer cor
Lixa - nº. 400 - escura
Pincel chato - uma unidade nº. 14 e uma unidade nº 20.
Pincel espuma Poliéster reto
Batedor de espuma Poliester
Rolinho para pintura (9 cm) espuma
Folhas de E.V.A. lisas - cores variadas
Folhas de E.V.A. estampadas ou com glitter
Folhas de E.V.A. texturizadas felpudas - qualquer cor
Folhas de papel microondulado
Folhas Color Set - cores diferentes
Folhas de papel celofane - qualquer cor
Folha de papel camurça - qualquer cor
Folha de papel Crepom - qualquer cor
Folha de papel laminado - qualquer cor
Folha de papel dobradura - qualquer cor
Folhas de Sulfite 60 A4 (180g m2) branco
Folhas de Sulfite A4 75g m 2 branco com 200 folhas
Papel Criative Lumi Paper A4 5 Cores 75g c/ 50 folhas
Papel Canson A3 140g/m2 - branco
Contact transparente
Prendedor grande de madeira
Feltro - qualquer cor
Tecido estampado
TNT - qualquer cor
Sacos plásticos grossos, tamanho A4
Massa de modelar 500g (Sugestão: Uti Guti)
Palito de sorvete
Olhos móveis - preto (Artesanato) - Tamanho pequeno
Olhos móveis - preto (Artesanato) - Tamanho grande
Potinho de Glitter - qualquer cor
Botões grandes - diversas cores
Pacote de lantejoula grande (qualquer cor)
Canetinhas hidrográficas, ponta grossa - 12 cores
Canudos coloridos
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01 unidade
01 unidade
01 pacote
02 unidades
01 caixa
01 conjunto
01 unidade
02 unidades
01 saco
02 unidades
01 unidade
04 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
01 unidade
02 unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade

Borracha branca
Lápis grafite / preto nº 02.
Bexigas coloridas
Caneta de retroprojetor preta
Giz de cera com 12 unidades, grosso/jumbo
Lápis de cor jumbo - 12 cores
Camiseta usada da mamãe para pintura
Cola branca de 90g cada
Algodão colorido
Pratos de papelão redondo nº. 06
Rolinho de látex - 10 m
Anilina comestível (1 vermelha, 1 amarelo, 1 azul e 1 verde)
Estojo pintura a dedo com 06 cores
Rolo guardanapo de papel
Lenço de papel - grande
Revista para recorte (usado ou novo)
Revista em quadrinhos (Gibi novo)
Livro Autor: Ingrid Biesemeyer
Livro de história apropriado para a idade - a escolher
Jogo educativo (indicação da faixa etária recomendada de 3 a 4 anos)
Exemplos: Jogo da memória, Encaixe, entre outros.

✓ Manter na mochila do Aluno
Quantidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
02 unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade

Descrição
Nécessaire/Estojo para armazenamento do material de higiene
(Creme dental/escova/toalha)
Creme dental infantil sem flúor
Escova de dente com protetor de cerdas
Toalha de mão – uma para lanche e a outra para higiene
Saco de TNT (para separação da roupa suja)
Copo plástico
Troca de roupa (calor e frio)

✓ Apostilas (Disponível em janeiro 2019, no Colégio)
Descrição
Apostilas (Sistema de Ensino Dom Bosco)
Licença da Agenda Digital para os responsáveis

✓ Observações importantes:
1) A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio
dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária dos alunos.
2) Os materiais que deverão ficar no Colégio devem ser entregues no primeiro dia de aula para a
professora da turma.
3) É obrigatório o uso de uniforme completo a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser
identificado com o nome do aluno.
4) Outros materiais podem ser solicitados ao longo do ano, de acordo com a necessidade e com as
atividades desenvolvidas em cada disciplina.
5) Solicitamos que os materiais sejam devidamente identificados com o nome completo do
aluno e a turma.
6) Todo material de uso pessoal mantido na bolsa do aluno deverá ser reposto pelo responsável
sempre que necessário durante o ano.
7) Sempre que algum objeto estiver terminando, iremos comunicar com antecedência para que seja
providenciada a reposição.
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✓ Venda de uniformes:
Malharia Maria Bonita e Lampião.
Endereço: Rua 8 (Esquina com a Av. 14), nº. 1.786, Santa Cruz, Rio Claro/SP.
Telefone: (19) 3525-6638.
Tereza Roupas Feitas
Endereço: Avenida 40, nº. 1180, Vila Elizabeth (Bnh), Rio Claro/SP.
Telefone: (19) 3531-5341.
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