LISTA DE MATERIAIS PARA 2018
MINIFRALDINHA
O Colégio Objetivo fornece aos seus alunos os Cadernos de Atividades necessários ao trabalho desenvolvido nas
diversas áreas:
Agenda escolar
2 blocos de folhas brancas (registro de vivências)
MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS
02 caixas de guache com 12 cores cada
02 folha de E.V.A. Glitter
01 folha de E.V.A lisa – qualquer cor
01 caixa de massinha (12 cores)
03 folhas de papel laminado (cores variadas)
01 pincel número 20 (chato) pequeno
01 broxinha
01 pasta de plástico com elástico (qualquer cor)
50 plásticos com furo A4
02 folhas de papel cartão (qualquer cor)
01 rolo de pintor (pequeno)
02 pacotes kit off set (A4) – cores vibrantes
02 folhas de lixa grossa
01 avental (para aulas de pintura – de tecido)
encontra-se a venda na escola
10 botões grandes (cores variadas)
02 frascos de tinta acrílica (qualquer cor) 250ml
01 bloco kit off set (A3) – cores vibrantes
01 caixa de “Meu 1º giz crayon de cera” – 12 cores

01 caixa fantasia glitter
01 folha de EVA decorada
02 folhas de scrapbook decoradas
01 caixa plástica pratic box (32x21cm) 4 litros
01 peça de jogo americano (impermeável)
02 blocos canson branco A4
01 bloco canson A3
01 livro infantil adequado à faixa etária (com figuras
grandes)
03 folhas de papel fotográfico
03 folhas de papel pardo
01 caixa de canetinha ponta grossa
01 fita cetim (cores variáveis) – 10 metros-média
01 tubo de cola grande – 110g
01 camiseta (algodão) branca lisa – um número maior
que o da criança
01 pasta catálogo personalizável c/ 20 plásticos
01 revista velha

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Todo material (embalado em saco plástico e etiquetado com nome do aluno), deverá ser entregue na escola
dia 25/1/2018.
2.







Para Higiene, solicitamos:
01 escova de dente infantil
01 pasta dental infantil
01 pente / escova
01 nécessaire pequena
01 spray para pentear o cabelo
Elástico de cabelo para as meninas

Para ficar na escola:
 01 shampoo infantil
 100 sacos plásticos pequenos para colocar roupa suja
 01 toalha de banho (colocar o nome da criança)
 02 Lenços umedecidos
 02 caixas de lenços de papel
 02 copos plásticos infantis (com bico)
 01 colher de plástico
 01 esponja formato de bichinho
 O1 pomada para assadura

Manter na mochila:
 02 trocas de roupa, com peças do uniforme, com o nome do aluno marcado.
 01 troca de tênis com o nome do aluno marcado.
 Fraldas
 Protetor solar e repelente

Obs. Os materiais devem ser entregues no dia da reunião de pais.

Reuniões de Pais
Educação Infantil – Dia 25/1/2018
13h – Mini Fraldinha e Fraldinha
14h – 1ª fase M e T

15h – 2ª fase M e T
16h – 3ª fase M e T

