
  

 

 

 

 

TURMA:  MATERNAL  - COR VERMELHA 

Quantidade Material de Consumo – Individual  

1 un Agenda (adquirir na secretaria do Colégio) 

1un Estojo com divisões contendo:  
Apontador com depósito, para lápis sextavado 

1 lápis grafite jumbo triangular nº 2b  
1 tesoura escolar sem ponta 
1 borracha branca pequena 

3 tubos Cola branca 110 ml 

1 caixas Cola colorida 

2 caixas Cola glitter 

1 un Guache 250ml (livre escolha da cor) 

1 un Estojo de pintura a dedo 

1 caixa Gizão de cera longo 

1 caixa  Lápis de cor gigante 

2 un Massinha de modelar colorida 

1 un  Pincel chato cabo longo nº 18 

1 pacote Lantejoula (pequena) – cores diversas 

1 pacote Forminhas simples de doce colorida 

1 un Lixa d’água (parede) cor preta –  nº 100  

6 un Botões – tamanhos variados 

1 pacote Palito de sorvete 

1 un Alfabeto Móvel de EVA com repetição de letras (letras pequenas) 

1 un Maleta polionda nº 5 – A4 

1 un Jogo Pedagógico 

Quantidade Materiais com requisição 

2 blocos  Papel Canson 

2 blocos Color set – tamanho A4 ou Color Cards – colorido 

3 folhas Papel crepom – (cores diversas) 

1 bloco Papel dobradura A4 – colorido 

400 folhas  Papel sulfite A4 – (branco) 

5 un Folha de EVA – 60 cm x 40 cm x 2mm – cores variadas 

4 un Envelope Kraft – A4 

PROVIDENCIAR: 

2 un Revistas para recortes 

1 un Caixa de camisa encapada na cor vermelha ou polionda 

1 jogo Americano de tecido 

1 Copo ou garrafinha para beber água 

 
 

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 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. 
•   Dúvidas sobre material podem ser esclarecidas na secretaria do Colégio: (17) 3243-7200  
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