
     LISTA DE MATERIAIS - MATERNAL I - 2018 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE 
Bloco Criativo em 21 cores- Gr 120g/m2 (formato  325 x 235 mm)- 32 folhas 01 
Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária 01 
Caixa lenços de  papel 05 
Caixa de giz de cera 12 cores 01 
Caixa organizadora- média- com identificação para guardar fraldas 15 L 01 
Caixa ou pote de massinha de modelar 50gr ( Acrilex ou Faber) 02 
Camiseta branca no número da criança 01 
Camiseta tamanho adulto para atividades com tinta 01 
Cola  branca – 90 gr. 02 
Cola colorida com 06 cores ( de preferência Acrilex ou Faber Castell) 01 
Cola glitter com 06 cores              01 
Copos anti vazamento para tomar água e suco- uso diário ( zqueeze)  02 
Fita durex (larga) 02 
Fita crepe 02 
Folha de EVA 04 
Folhas  A4  75g 100 
Foto da criança com a família (10x15) atualizada        1 
Foto da criança sozinha (10x15) atualizada 1 
 Kit higiene (Lenços  umedecidos, pomada contra assadura, hastes flexíveis 
(cotonetes) ) 

01 de cada 

Lancheira ( caso não contrate o lanche do colégio) 01 
Livro de pano ou plástico p/ bibliotequinha da sala 01 
Mochila escolar 01 
Muda de roupa para troca, contendo: meia, lingerie, camiseta, calça ou bermuda, 
agasalho e toalha de banho. 

01 

Pacote de algodão 01 
Pacote de balão ( de preferência Arte látex número 9)- com 50 unid. Amarelo.  01 
Pacote de saco plástico para freezer de 5 litros 01 

Palitos de picolé  50 
Papel camurça 01 azul, 01vermelho             02 
Papel Crepom- 01 verde, 01 branco. 02 
Papel laminado 01 vermelho, 01 prata             02 
Pasta com 30 plásticos. 01 
Pasta polionda 2 cm 01 
Pincel nº 18 01 
Revistas de recorte 02 
Roupa de cama: Jogo de lençol, fronha e travesseiro.(todos com o nome) 01 
Sacolinha de higiene, contendo: creme dental, escova dental, escova de cabelos, 
elástico para cabelo, gel e creme de pentear/ sabonete líquido. 

05 

Tela de 18x24 1 
Tinta guache 250ml: cor pele e branco 02 
Babador 01 

 

• INÍCIO DAS AULAS - 19 de fevereiro de 2018 
• Horários de entrada e saída: 

• Integral: a partir 06h45min até as 19h00min. 

• Tarde: 13h00min às 17h30min 

• Entrega de materiais:06/07 e  08/02 das 16h às 17h45min. 

•  Reunião de pais dia 15 de fevereiro às 17hs. 
 



 

 

 

 

 

 

“O Colégio Madalena Sofia tem um compromisso com a educação pautada nos valores 
humanos, notadamente a autonomia e a defesa da vida. Acreditamos em uma educação baseada no 

diálogo, na reflexão crítica e criativa, desenvolvendo uma proposta educacional centrada na 
aprendizagem e na valorização da vida para a formação de pessoas competentes e preparadas para 

influir positivamente no mundo”. 

- Etiquetar todo material com nome do educando; 
- Os livros Paradidáticos serão solicitados no início de cada trimestre; 
- Durante o ano letivo poderão ser solicitados materiais necessários para realização de projetos; 
- Não é permitido o uso de corretivo de qualquer espécie; 
- Não é aconselhável o uso de mochila com rodinhas; 
- A preferência por algumas marcas é devido à qualidade, resistência e praticidade comprovadas; 
- BORDAR O NOME DO(A) EDUCANDO(A) EM TODO  UNIFORME . 
 
 


