
 

 

 

TURMA:  BABY  - ( 06 meses a 1 ano e 11 meses)

 

Quantidade 

3 tubos Cola branca 110 ml

1 caixa Gizão de cera grosso

1 un Pote de pintura a dedo

2 un Pote de tinta guache 250ml 

1 un Rolinho de espuma p/ pintura

1 un Esponja para pintura

2 un Massinha 

2 Livros infantis para o baú da imaginação 

Quantidade Materiais com requisição

300 folhas  Papel sulfite A4 – (branco)

4 un Folha de EVA – 60 cm x 40 cm x 2mm 

4 un  Papel crepom – cores diversas

4 un Envelope Kraf – A3

PROVIDENCIAR – Higiene Pessoal –

1 Toalha de banho -

1 un Sabonete líquido -

1 un Shampoo - Período Integral

1 un Pomada para assadura

1 un Lenço higiênico 

1 Camiseta de malha usada para aula de pintura

1 Necessarie Térmica 

1 Jogo Americano 

Informações Importantes: 
 

 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno e respeitar a cor indicada para sala
 Reaproveite os materiais utilizados no ano anter
 Caso haja necessidade pediremos reposição de materiais ao longo do ano letivo

 Os materiais serão entregues ao professor da sala, no primeiro dia de aula.
   Dúvidas sobre material podem ser

 

  

 

LIVRO DE LEITURA LITERÁRIA  
 

Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 
primeira semana de aula. 

LISTA DE MATERIAIS 

  

( 06 meses a 1 ano e 11 meses) 

Material de Consumo – Individual  

ml 

grosso 

Pote de pintura a dedo 

Pote de tinta guache 250ml – cores diversas 

Rolinho de espuma p/ pintura 

Esponja para pintura 

Livros infantis para o baú da imaginação – (livros de tecido ou contos clássicos)

requisição 

(branco) 

60 cm x 40 cm x 2mm – cores variadas 

cores diversas 

A3 

– Necessarie Individual 

- Período Integral 

- Período Integral 

Período Integral 

assadura 

Camiseta de malha usada para aula de pintura 

Necessarie Térmica – Alimentação 

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno e respeitar a cor indicada para sala
os materiais utilizados no ano anterior  que estejam em bom estado

Caso haja necessidade pediremos reposição de materiais ao longo do ano letivo 

Os materiais serão entregues ao professor da sala, no primeiro dia de aula. 
odem ser esclarecidas na secretaria do Colégio: (17) 3243

 

trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 

LISTA DE MATERIAIS - 2019 

(livros de tecido ou contos clássicos) 

 

 

 
 
 

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno e respeitar a cor indicada para sala 
que estejam em bom estado 

7) 3243-7200  

trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 




