Colégio Santo Antonio Maria Zaccaria
TELEFONE: (0 XX 21) 3235-9414

LISTA DE MATERIAL – 2019
Maternal I – Educação Infantil
1. Material de uso individual:
01 merendeira
01 toalha de mãos
01 avental de plástico transparente
01 pasta A3 transparente com alça (3cm de espessura)
01 pasta plástica “Romeu e Julieta” azul
01 pasta com canaleta (azul)
01 caderno de desenho grande (sem pauta) 48 folhas (encapado com plástico xadrez azul)
01 colchonete pequeno (tamanho 90x40cm) (sugestão: Ortobom)
01 capa de tecido de algodão para o colchonete
02 blusas brancas (presentes pai e mãe)
01 sacola “Eco Bag” de tecido “cru” tamanho 40x45cm aproximadamente (Projeto Literário)
01 caixa de giz de cera 12 cores (para ficar em casa)
01 livro: A Volta ao Mundo. FRANÇA, Mary; FRANÇA, Eliardo. Editora Ática, 2017
Vir na mochila (sem rodinhas):
01 copo plástico com tampa
01 saco plástico com mudas de roupa
01 bolsinha plástica com escova de dentes e pasta
01 sacola com zíper personalizada (para roupa suja)
2. Material para a natação
Kit para natação – R$ 35 reais (Disponível na Administração do Colégio a partir do dia 18/12)
Fralda específica para piscina (quem faz uso)
01 par de boias de braço
Roupa de banho (sunga ou maiô)
Roupão
Pente ou escova
Sandália de velcro ou chinelo
01 saco plástico para a roupa molhada
*Todo material individual deve estar devidamente identificado com o nome da criança.
3. Material de uso geral:
03 folhas de papel painel na cor branca
03 rolos de papel crepom (azul, vermelho, amarelo)
01 pote de guache de 250g na cor laranja
01 caixa de giz de cera (12 cores) Meu Primeiro Giz – (Sugestão: Acrilex)
03 folhas de papel pardo
02 tubos de cola bastão 10g
01 tubo de cola de isopor
01 pote de cola branca 250ml
01 caneta para tecido na cor preta
200 folhas de papel duplo ofício 40kg A3
02 lixas (folhas)
01 bloco criativo (sugestão: Romitec)
02 canetas pretas grossas (Pilot)
01 caixa de pintura a dedo com seis unidades cada – 30g
1

01 pote de tinta de tecido branco, vermelho e preto
01 rolo de fita gomada
02 caixas de lenço de papel
01 rolo de papel toalha
01 folha de papel celofane transparente
200 folhas A3 75 grs
Obs: O uniforme deverá ser devidamente identificado com o nome da criança.
Não será permitido, por motivo de segurança, o uso da mochila de carrinho.

 Todo material deverá ser entregue à professora no dia da Reunião
de Pais.
 O material deve ser entregue em uma sacola descartável com
identificação externa (nome e sobrenome do aluno e turma).

Convidamos a todos os responsáveis para nossa 1ª reunião:
Dia 06/02/2018 – 4ª feira

Horário: 15h Local: Auditório

Obs: Neste dia pedimos que os responsáveis não tragam as
crianças.
INÍCIO DO ANO LETIVO – 2018:
11 DE FEVEREIRO – 2ª FEIRA

 Bacco – Fábrica de Roupas
Rua do Catete, 214 – Lj. 5 – Catete
2225-4218 • 98879-5725
 Nova Escolar Uniformes
Rua Voluntários da Pátria, 45 – Lj. E –
Botafogo
2537-1844 (entrega em domicílio)
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