Lista de Material 2018 - Nível 1 Matutino
Material escolar uso individual (identificado):
01 Repelente(ficará na escola)
01 Protetor solar (ficará na escola)
01 Camiseta grande (para pintura)
01 Pasta brasil
05 Blocos de papel creative (colorido)
01 Bloco canson A4 (branco)
01 FolhaEVA
01 Folha de EVA Estampado
01 Folha de EVA Brilhoso
02 Rolos de papel crepom
01 Tela 20x30cm
01 Caixa de cola colorida (6 cores)
01 Cola Glitter (35gr)
01 Tubo de cola branca (tipo rosca de 150gr)
03 Colas bastão (40gr)
01 caixa de tinta guache 6 cores
02 Potes de massa para modelar
01 Caixa de giz de cera curtom
01 Pincel nº16
01 Rolo pequeno para textura (rolinho de espuma)
01 Instrumento musical para a faixa etária
01 Adereço de fantasia (óculos, máscara, peruca, boné, chapéu...)
Material de higiene uso individual (identificado):
01 Pacote de lenços umedecidos
01 pomada para assaduras (sua preferência)
01 pacote de fraldadescartável
02 Babadores (deixar sempre na bolsa)
01 toalha de banho que deverá retornar na bolsadiariamente
01 pente ou escova de cabelo
02 chupetas com estojo (uma para ficar na escola e uma na
mochila)
01escovas de dente
01 creme dental sem flúor
01 estojo para escova de dente e creme dental
03 caixas de lenço de papel grande
01 copo para suco
01 copo para água

Para os alunos do Integral:
01 jogo de lençol (vai e volta a cada semana)
01 travesseiro (se a criança utiliza)
01 cobertor ou manta, quando necessário
01 Livro de literatura de acordo com a idade, para a Biblioteca da Sala. (Este livro será sugerido pela
professora no inicio do ano letivo de 2018). A turma irá montar uma biblioteca na sala, somente com
títulos de qualidade. (O mesmo será devolvido no final do ano letivo, ou doado para o colégio, conforme
opção das famílias).
Observações:
1. No dia 05 de fevereiro de 2018, segunda-feira, entre 8h e 10h, os pais trazem apenas o material escolar.
É muito importante trazer o material neste dia para que a professora possa organizar a sala para o início
das aulas.
2. As aulas regulares iniciam no dia 06 de fevereiro de 2018.
3.O material poderá ser reposto conforme solicitação da professora durante o anoletivo.
4.Haverá atendimento em regime de plantão para as crianças do Período integral a partir do dia 16 de
janeiro, para quem assim o necessitar, no seguinte horário: 7h às 18h15.
5.No início do ano letivo será enviado através do aluno, a agenda escolar e o livro da vida. Este material
será pago através de boleto na mensalidade de março/2018 e deverá fazer parte do material da criança todos
os dias, além de ser vista pelos pais diariamente.
6.Todos os itens da lista serão pedidos com antecedência, através da agenda, quando houvernecessidade
de reposição, contudo há a necessidade da brevidade na reposição. A escola possui cardápio elaborado
pela nutricionista, que é enviado mensalmente aos pais viae-mail.
7.A solicitação de reposição das fraldas (para quem usar) será feita, pela professora, através da agenda.

Lista de Material Período
Integral
Caso seu filho frequente o Período Integral
em 2018 solicitamos que observem as listas do
Período Integral, para aquisição dos materiais. A lista do Período Integral pode ser retirada na
Secretaria do Colégio ou no site www.colegiodoutor.com.br.

