LISTA DE MATERIAL 2018
(CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.886/2013 E LEI MUNICIPAL Nº 8.689/98
Livros Didáticos
 ESTAÇÃO CRIANÇA A– Educação Infantil – Maternal – Coleção Trenzinho – Editora FTD – Edição
Atualizada.
 CADERNO DE ATIVIDADES – Material produzido pelo colégio, disponível no início das aulas.

Literatura Infantil


02 livros infantis (escolher de acordo com a faixa etária da criança) – ricos em imagens e cores.

Material Individual
01 caixa de gizão de cera
01 escarcela fina
01 pincel – nº 06 ou 08
02 classificadores com furos
03 classificadores sem furos
01 jogo de encaixe
01 balde com pazinha
01 agenda escolar (como opção, temos agenda personalizada Pio XI)
kit de higiene pessoal: xampu, sabonete líquido, fralda descartável, pomada para assadura, toalha de banho,
lenços umedecidos, escova e creme dental, uma roupa para trocar e perfume.
Obs.: O(a) responsável pelo(a) aluno(a) precisa providenciar e trazer para a escola, diariamente, uma
nécessaire contendo o kit de higiene pessoal.
Projetos didático-pedagógicos (arte e interdisciplinar) – Uso individual
01 caixa de gizão de cera
04 caixas de massa de modelar grande
01 caixa de cola colorida
01 tubo de cola branca 90g
01 tubo de cola de isopor 90g
02 tintas relevo (brilhante ou metálico)
01 caixa de pintura a dedo
01 tinta para tecido
02 tintas acrílica
02 blocos de papel criativo
01 bloco de desenho branco A4 180 g (50 folhas)
01 pacote de papel A4 colorido
10 folhas de papel kraft A4
10 folhas de papel 180g preto A4
02 papéis crepom parafinado

01 cartolina guache
02 papéis coloridas 180g (48cmx66cm)
01 cartolina dupla face
01 cartolina dupla face fantasia
01 cartolina laminada prata
04 folhas de emborrachado brilho
05 folhas de papel fantasia 180 g (31cmx66cm)
02 papéis celofane
01 folha de isopor 15 mm
01 saco de palito de picolé arredondado
01 novelo de lã
01 metro de tecido com listras (Projeto de Arte)
1,5 m tecido algodão (Projeto de Arte)
02 m de TNT
01 m de feltro colorido (Projeto de Arte)

Obs.1: Todo material deverá ser marcado e encapado com o nome do(a) aluno(a) e entregue no SEGUNDO dia
de aula.
Obs.2: Fardamento completo: Camisa oficial do colégio (azul ou branca), bermuda ou calça do colégio, meia do
colégio ou meia toda branca, tênis escolar/cadarço nas cores sólidas (sem brilhos/neon) azul, branca, preta,
cinza, bege ou marrom ou, ainda, que tenha a combinação de duas das cores citadas e/ou com um pequeno
detalhe de apenas uma outra cor que não fora citada. Não será permitido o uso de tênis com quaisquer
estampas.
Início das Aulas: 30/01/2018

