COLÉGIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus”

LISTA DE MATERIAL – MATERNAL II – 2015

Livros de Literatura




É meu! Não empresto! – Aprendendo sobre Generosidade – Claire Lliwellyn e Mike Gordon –
Editora Scipione
Os Três Porquinhos – Ingrid Biesemeyer Bellinghausen – Editora DCL
Um livro de história a escolher adequado à faixa etária da criança

Material Didático





















01 Tela 30 x 40 cm
01 Avental plástico para artes (com nome do
aluno)
01 Pasta Catálogo personalizada do Colégio
Perpétuo Socorro com 40 plásticos
transparentes (Será vendida no Colégio no
início do ano letivo de 2015)
01 pasta mimo com 3cm de espessura na
cor azul para o Projeto Corujinha
02 Tubos de cola branca (90g)
01 brinquedo pedagógico com peças
grandes de acordo com a faixa etária do
aluno
01 Pincel N° 20
01 muda de roupa completa para ficar na
mochila.
02 caixas de giz de cera grosso – 12 cores
01 batedor de pincel grande redondo
02 potes de massa de modelar 500gr
03 Blocos Criativos tamanho Oficio
03 Blocos de Canson A4 210x297 mm
02 blocos de papel A3 Branco
04 Folhas de papel dupla-face 50 X 66 cm –
2 amarelos ouro e 2 laranjas
02 metros de TNT (verde/ Amarelo)
01 metro de tecido tipo chita
01 Caixa de cola colorida
02 placas de EVA (Verde claro e marrom)

























01 placa de EVA estampado
01 placa de EVA com brilho
01 placa de EVA plush (azul claro)
01 bola de plástico resistente
02 metros de contact estampado
02 folhas de papel camurça – laranja / rosa
claro
02 metros de fita de cetim – vermelha
01 folha de cortiça
01 Resma de papel A4 (branco)
01 pacote de folha A4 amarelo
02 folhas de lixa n° 120 (Artes)
02 pacotes de etiqueta de bolinhas
( 1 grande e 1 pequena)
02 folhas de papel laminado (azul, vermelho)
02 rolos de papel crepom – cores variadas
01 folha de papel micro-ondulado
02 canetas para marcar CD – pretas
01 rolo de fita de tafetá – azul
01 pacote de balão colorido nº9
02 pacotes de lantejoulas decoradas
02 tubos de tinta relevo
02 potes de tinta guache 500ml nas cores:
vermelho e bege
01 estojo de canetinha ponta grossa
1 camiseta padronizada da Feira de Cultura
(ver modelo junto aos uniformes)

 Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança, série, turno, nome do colégio e
encapado com plástico transparente;
 O uniforme da Educação Infantil é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados),camiseta
branca padronizada para a Feira de Cultura, meia branca, tênis branco ou preto, (chinelo-deverá
ser utilizado apenas nos dias do Parque Aquático); Maiô/ sunquini ou sunga, roupão e touca com
a logomarca do Colégio.
 No uniforme, bordar o nome completo do aluno abaixo do logotipo do colégio.
Obs.: A entrega do material será no dia 23 de janeiro de
2015, no horário de 14h às 16h para todos os alunos do
turno matutino e turno vespertino.

