Material Didático: Apostilas Sistema Etapa – deverão ser adquiridas no Instituto.
Livros Paradidáticos: será pedido no início do ano, adquirir em livraria ou internet.
Material pessoal: 1 toalhinha de mão com nome bordado, 1 escova dental com tampa protetora com nome, 1 copo
plástico, 1 toalha de banho (identificada com nome da criança), 1 sabonete líquido: esses materiais deverão ser enviados
diariamente na mochila de sua criança, pois não ficarão no Instituto.
1 lençol (para colchonete pequeno) e 1 travesseiro (identificados com nome da criança) para ficar na sala de aula
(somente para as crianças que tem costume de dormir durante o período de aula)

Toda 6ª feira a criança levará o lençol, o travesseiro e a toalha para serem lavados em casa, devendo trazê-los de volta na
2ª feira.
Cada criança deverá trazer diariamente na mochila para eventual necessidade, algumas trocas de roupas,
cuecas/calcinhas, tênis, etc.
- Todo material deve conter o nome do (a) aluno (a), menos as folhas de todos os tipos.
- A escola não se responsabilizará por materiais de altos valores como estojos, canetas, bolsas, objetos eletrônicos, que
são de responsabilidade exclusiva do (a) aluno (a).
Bambolê Uniformes – loja dentro do colégio
Nath Confecções Loja – R: Itambé, 134 – jardim Ipiranga, Americana – Tel: 3621-7448

22/01/2019: Entrega de materiais para a professora na sala de aula:
Período da manhã: das 7h30 às 12H

Período da tarde: das 13h às 17h

Pedimos que a data de entrega dos materiais seja respeitada.
22/01/2019: Recepção somente para alunos novos da Educação Infantil das 8h30 às 10h.
23/01/2019: Início das aulas para todos os alunos.

LISTA DE MATERIAIS – 2019
MATERNAL I
50

folhas de sulfite A4

4

potes de tinta PVA 100 ml – 2 brancos e 2 coloridos

6
2

folhas de papel pardo ou kraft
folhas de papel cartão – cores variadas

1
4

30

folhas de sulfite A3 – sem dobrar

2

1

folha de papel celofane ( azul, vermelho ou amarelo)

3

vidrinho de corante (azul, vermelho ou amarelo)
potes de tinta guache de 250 ml, nas cores: azul,
vermelho, amarelo e verde
canetas pretas de retroprojetor , 1 de ponta fina e 1 de
ponta grossa (sugestão: Pilot)
tubos de 100ml de cola branca (sugestão Tenaz)

5

1

tubo grande de cola em bastão (sugestão: Pritt)

4
1

folhas de papel crepom – cores: vermelho, azul escuro,
laranja, verde e marrom.
folhas de E.V.A. – verde escuro, amarelo, laranja e preto
folha de E.V.A. de bolinhas ou estampada

4
1

1

folha de E.V.A. com glitter – qualquer cor

3

refis de cola quente (2 grossos e 2 finos)
tubo de cola para EVA e isopor – 35 g (sugestão: Tek
Bond)
caixas de massa de modelar – 12 cores (sugestão SOFT)

1m

TNT preto

2

1m

TNT verde

3

1m

TNT marrom

1

pacotes de lantejoulas grandes (tamanho 14) – sugestão:
vermelha, azul, verde, dourada, prata ou preta
dúzias de botões grandes nas cores: vermelho, amarelo,
azul e verde
pacote de olhinhos grandes

4
3
1

folhas de cartolina branca
folhas de cartolina laminada – dourada, vermelha e azul
pasta de plástico grande incolor (tamanho A3)

1
5
2

rolo de fita crepe larga
prendedores de roupa de madeira
sacos de presentes dourados (tamanho 40x50 cm)

1

caixa de lápis de cor gigante – Jumbo – 12 unidades

2

2
1

caixas de gizão de cera – 12 cores
estojo de pincel atômico – 12 cores (sugestão: Pilot Color
850)

2
1

saquinhos de palitos para sorvete coloridos – 50
unidades
peças de fita de cetim (2 cm) – qualquer cor
lixa fina para parede

1
1

rolinho para pintura
pincel chato nº 20

1
6

metro de papel contact transparente
caixas de lenço de papel

1

esponja

1

quebra-cabeça com poucas peças, mas peças grandes

1

rolinho ou cortador para massinha

1

1
3
1
1
4
1

fantoche
folhas de color set – azul claro, verde e vermelho
novelo de lã (vermelha, amarela ou azul)
rolo de durex largo (durecão)
pacotes de bolinhas de gel – cores variadas
PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO DE BOA QUALIDADE PARA
DEIXAR NA BOLSA (SEMPRE MANTER)

1
1
1
1
4

kit casinha - ex: pratinho, copinho, panelinha,
fazendinha, ferramenta, etc.
carrinho ou boneca
livro de história infantil
creme dental infantil sem flúor
bambolê
pacotes de bolinhas de gel para vasos

Esclarecemos que as marcas citadas na lista são apenas sugestões, devido à boa qualidade dos
produtos indicados.
Papelarias conveniadas: Papelaria Suzigan, Papel e Arte, Colegial, Tamoio e Apollo

