Lista de Materiais 2022
Kinder 2 - Educação Infantil
▪

MATERIAIS COMPLEMENTARES

03

Anelinas comestíveis líquidas (azul, amarela e vermelha)

02

Blocos com 20 folhas de papel branco grosso A3 - 150g

10

Botões grandes coloridos

01

Caixa de massa de modelar Soft com 15 cores

01

Fita de cetim – LARANJA (embalagem 10 metros – 15mm)

01

Folha de E.V.A. Brilho 40X60 (DOURADO)

01

Folha de E.V.A. Liso 40X60 (AZUL)

03

Massas de E.V.A 50g (AZUL, AMARELA E VERMELHA)

01

Pacote de bexigas com 50 unidades (AZUL)

01

Pote de tinta guache 250ml com bico dosador (AMARELA)

01

Pote de tinta PVA (MARROM OU CASTANHO CLARO)

01

Rolo de fita crepe larga 48mmX50m

01

Rolo de papel crepon (AMARELO)

01

Rolo de papel Kraft - 1,40m X 5m

01

Pacote com 100 folhas de sulfite A4 - 75g (BRANCO)

01

Pacote de algodão branco 100g (em bolas)

01

Pacote de lantejoulas (Grandes) douradas

01

Pacote de palitos de sorvete

01

Pacote de papel A4 colorido (Filipinho)

01

Pacote de areia colorida – 500g

01

Tecido feltro- (50cm amarelo, 50 cm qualquer outra cor)

01

Tubo de cola 100g

▪

MATERIAIS DE USO PESSOAL

01

Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire) com uma toalha de boca, um
copo plástico, uma escova dental, uma pasta de dente, sem flúor e um pente

01

Jogo educativo de madeira (alinhavo/carrinho/torre de Hanoi/ jogos de encaixe...)

01

Brocha para pintura
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01

Caixa de giz de cera Courton 15 cores dentro de um pote plástico com tampa 12 X12

01

Camiseta tamanho adulto para atividades de “meleca”

02

Copos infantis com bico (para água e suco)

01

Creme para assadura (serão pedidos mais, conforme a necessidade)

01

Foto 10X15 da criança (sozinha e de corpo inteiro)

01

Foto 10X15 da família com a criança

01

Lancheira

01

Livro de leitura infantil adequado à faixa etária (capa dura e escrita em caixa alta)

01

Mamadeira e um pote de leite em pó com divisória e a quantidade de leite para cada
período

01

Pacote de fraldas descartáveis (será pedido mais, conforme a necessidade)

01

Pacote de lenços umedecidos (será pedido mais, conforme a necessidade)

01

Pasta polionda A3 com aba e alça.

01

Rolo de saco plástico fino 30cmX38cm – para microondas

01

Toalha de banho e um sabonete líquido

01

Troca de roupa completa

▪

MATERIAIS PARA A CHÁCARA

01

Capa de chuva

01

Galocha ou bota

01

Lupa infantil

01

Protetor solar

01

Repelente
TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ESTUDANTE

▪

NÃO É NECESSÁRIO ADQUIRIR AGENDA. Como forma de comunicação entre professores,
pais e estudantes continuaremos a utilizar o Classroom. Todos os recados e avisos de aulas
serão enviados pelos professores por esta plataforma.

▪

Recordamos que o uso do uniforme diário é obrigatório e consta de camiseta ou bata do
colégio; calça, bermuda ou short saia do colégio; agasalho do colégio; meia preta branca ou
azul marinho lisa e tênis preto, branco ou azul marinho. TODOS IDENTIFICADOS COM O
NOME DO ESTUDANTE.

▪

O Uniforme de Gala pode ser encomendado com a D. Areli 3337-0464/99922-3073 ou
D. Maria Augusta 98827-9055.

