LISTA DE MATERIAL 2018 – MINI-MATERNAL
Materiais:
- 01 fita adesiva pequena colorida
- 01 pacote de pregador de madeira grande
- 01 jogo de canetas hidrográficas (06 cores) com o nome
(JUMBO - GROSSA)
- 01 mochila grande
- 02 potes grandes de massa de modelar de qualquer cor
(Indicação: Uti-Guti ou Faber Castel Super Macia)
- 01 caixa de giz de cera (Indicação: Acrilex – meu 1º Giz)
- 01 pincel (chato) número 24 com o nome da criança
- 01 camiseta grande para pintura (com nome)
- 03 caixas de lenços de papel
- 05 pacotes de 20 folhas de papel canson branco A3
- 01 pote (250g) de tinta guache (qualquer cor)
- 01 caixa de tinta plástica com 6 cores
- 01 pasta polionda com alça, transparente (tamanho A3,
tipo maleta)
- 08 saquinhos plásticos para folha A3
- 08 saquinhos plásticos para folha A4
- 10 botões de cores sortida e tamanhos variados
- 02 potes de sorvete vazio e com tampa
- 01 lastex
- 01 tubo grande de cola líquida
- 01 revista com figuras
- 01 pacote de palito de sorvete colorido
- 01 pacote de papel criativo A4 (Criative ou Lumi Paper)
- 01 caixa de cola glitter com 6 cores
- 01 peneira pequena
- 01 quebra-cabeça de E.V.A (animais, números, formas
geométricas)
- 05 cartelas de adesivos infantis

Uma NECESSAIRE contendo:
- 01 pente ou escova de cabelo
- 01 escova de dente
- 01 pasta de dente
- 01 toalhinha com o nome bordado ou pintado
- 01 sabonete líquido
- 02 pacotes de lenços umedecidos
- 01 tubo de pomada para assaduras
Na mala enviar toda semana fraldas descartáveis
suficientes para duas trocas diárias, as fraldas, a pomada
e os lenços umedecidos serão deixados na sala de aula.
Deixar sempre na mala uma troca de roupa para
eventuais necessidades de acordo como clima da época.
Para a hora do “soninho” providenciar um travesseiro
pequeno e um cobertor pequeno não muito grosso que
será devolvido às sextas-feiras para a higienização
(colocar o nome em cada peça).
Observações:
PEDIMOS
A
GENTILEZA
DE
IDENTIFICAR TODOS OS PERTENCES INDIVIDUAIS
DA
CRIANÇA
PARA
EVITAR
PERDAS,
PRINCIPALMENTE AS PEÇAS DO UNIFORME.
- Todo o material deve estar etiquetado com o nome da
criança
- Enviar quatro fotos 3X4 da criança (entregar no dia da
entrega dos materiais)
- Enviar uma foto 10X15 da criança (entregar no dia da
entrega dos materiais)
- Enviar uma foto 10X15 da criança com a família
(entregar no dia da entrega dos materiais)
- Não enviar os papeis enrolados.

APOSTILA DO SISTEMA POSITIVO:
Indicação Papelaria Kiara (no Colégio)
Entrega de Materiais – 29/01/2018, às 8h (para turma da manhã) e às 13h (para turma da tarde)
Reunião de Pais (NÃO trazer as crianças neste dia) – 30/01/2018, às 8h (para turma da manhã) e
às 13h30 (para turma da tarde)
Semana de adaptação:
31/01/2018: Turma da manhã: das7h10 às 8h10, Criança e Mãe ou Responsável
Turma da tarde: das 13h às 14h, Criança e Mãe ou Responsável
01/02/2018: Turma da manhã das 7h10 às 8h10, apenas a Criança
Turma da tarde das 13h às 14h, apenas a Criança
02/02/2018: Turma da manhã: das 7h10 às 9h10, apenas a Criança (trazer lancheira)
Turma da tarde: das 13h às 15h, apenas a Criança (trazer lancheira)
05/02/2018: Turma da manhã: das 7h10 às 10h10, apenas a Criança (trazer lancheira)
Turma da tarde: das 13h às 16h30, apenas a Criança (trazer lancheira)
06/02/2018: Turma da manhã: das 7h10 às 11h40, apenas a Criança (horário normal)
Turma da tarde: das 13h às 17h20, apenas a Criança (horário normal)

UNIFORME ESCOLAR: Desde 2017 toda a Imaculada Rede de
Educação adotou novo uniforme, o mesmo é de uso obrigatório e poderá
ser adquirido nos seguintes endereços:
• Papelaria Kiara – Fone: 3461-4443 No Colégio.
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/ 2341-6408
Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
Alguns itens personalizados podem ser adquiridos:
• Expressão Arte Digital – Fone: 9 6363-0246
Com Claudia. Email: expressaoartedigital@hotmail.com

MATERIAL ESCOLAR: O material solicitado poderá ser adquirido nos
seguintes endereços:
• Papelaria Kiara – Fone: 3461-4443 No Colégio.
• Bazar Roberto – Fone: 2341-3282
Pça. República Lituana, 56, Vila Zelina (ao lado da Igreja)
• Bazar e Papelaria Helena – Fone: 2341-8017/ 2341-4245/
2341-6408 Rua Inhagapi, 47, Vila Zelina
• Golden Center – Fone: 29170389 / 2912-7796
Rua Costa Barros, 929, Vila Alpina

