COLÉGIO AMORIM
UNIDADE TATUAPÉ

COLÉGIO AMORIM
UNIDADE VILA GUILHERME

MATERNAL II
Solicitamos atenção especial dos senhores pais para não entregarem os materiais abaixo na secretaria ou antecipadamente à data do início do
ano letivo. Deverão ser entregues diretamente para professora na reunião de apresentação.
Alunos do período integral poderão entregar para coordenação a partir de 11/01/2018.

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A3 branco
01 bloco de desenho A3 branco 140g com 20 folhas
02 folhas de color set laranja
02 folhas de EVA laranja
02 folhas de EVA atoalhado laranja
02 folhas de EVA com gliter laranja
02 metros de tecido chita estampado
01 lixa para parede média
01 pacote de pratinhos de papelão (para uso na aula de artes)
01 rolo de fita metalóide cor de rosa
01 pacote de palito de churrasco de bambu
01 rolo de fita crepe
01 kit de pintura facial líquida
03 metros TNT laranja
01 pacote bexiga nº 08 laranja

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL:
 Enviar toda segunda-feira um kit de lençol e
cobertor para a hora do soninho, o mesmo será
devolvido na sexta-feira, para lavagem e
higienização.
 1 saco de TNT amarelo na medida 33x60 cm, para
acomodação da roupa de cama
 Enviar 1 avental plástico para alimentação

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
Data: 29/01/2018
Manhã – 7h30 min
Tarde – 16h30 min
1º dia de aula: 30/01

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

2ª parte

Observações:
 Respeitar as medidas indicadas para os materiais,
pois tais indicações tem motivação pedagógica.
 Durante o ano, serão solicitados materiais para
reposição, conforme a necessidade e materiais
específicos para as atividades de artes e projetos.
 Identificar todo o material escolar, pessoal e peças
do uniforme com nome completo.
 O uso do uniforme completo é obrigatório para
todos os alunos, a partir do mini maternal.

01 mochila com rodinhas
01 estojo de tecido duplo com zíper
01 saco de TNT vermelho na medida 20x40 cm (para roupa suja)
01 apontador duplo com depósito
02 borrachas
01 revistas usadas para recorte
01 avental plástico para aula de pintura
01 caixas de giz de cera curto triangular com 12 cores
01 caixa de lápis de cor Big ou jumbo com 12 cores
01 caixa de pintura a dedo com 6 cores
01 caixa de tinta plástica com 6 cores
04 caixas de lenço de papel
Agenda Escolar
01 caixa plástica organizadora 18 x 29 pequena vermelha
02 caixas de massa de modelar soft UTI GUTTI com 12 cores
 É obrigatório o uso da agenda escolar do
01 colas líquida grande
colégio.
01 estojo de Big Canetas Hidrográficas com 6 cores
 A mesma deverá ser adquirida na
03 lápis pretos Big ou Jumbo
secretaria.
01 Pasta ofício de plástico com elástico fina transparente
02 tubos de cola bastão
01 caixa plástica organizadora 18 x 29 pequena branca
01 livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala)
01 necessaire com escova de dentes, creme dental, toalhinha, pente e lenço umedecido
01 pincel chato grosso nº 14
01 tesoura sem ponta
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