LISTA DE MATERIAIS 2017
MATERNAL III
01 pasta polionda 20mm azul
01 caixa de giz de cera curto 12 cores
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores (com a ponta resistente)
02 potes de tinta guache de 250 ml (cores variadas)
01 caixa de cola plástica 06 cores
03 potes de massa de modelar (150g cada)
02 colas bastão
03 colas líquidas
01 tesoura Security Kids (não corta cabelo e roupa)
02 lápis nº 02
01 pincel chato nº18
01 bloco de papel desenho 140g (Canson)
01 avental para atividades com pintura
01 brinquedo pedagógico para a idade de 03 a 04 anos
01 livro de leitura próprio para a idade com folhas resistentes
01 pacote de palitos de sorvete
01 pacote de algodão
02 revistas para recortes
Obs.: Etiquetar os materiais com nome e série.

Materiais de higiene
02 toalhas de mão bordadas com o nome do aluno (01 para higiene e 01 para tinta)
01 caneca plástica com nome (com furo na tampa)
01 caneca sem tampa com nome (para escovar os dentes)
01 escova de dente infantil (realizar a troca da escova a cada 3 meses)
03 sabonetes líquidos infantis
02 cremes dentais infantis sem flúor
04 caixas de lenços de papel
01 creme de pentear (para as meninas)
01 shampoo e 01 condicionador (para as aulas de Natação)

Aulas Extras
Roupa de ballet completa na cor rosa (para as meninas)
Kimono branco com faixa branca (para os meninos)

Atenção
Com o intuito de facilitar a compra dos materiais escolares e procurar um melhor orçamento, não incluímos
na lista de materiais os de uso coletivo, para estes será cobrada uma taxa no valor de R$ 140,00.
Deverá ser adquirida no colégio até o início das aulas 01 agenda escolar personalizada e as apostilas do
Sistema Anglo de Ensino.

