
LISTA DE MATERIAIS 
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis:

Os senhores estão recebendo a lista de materiais e algumas orientações para o ano de 2018.  A nossa 
preocupação com a formação integral do aluno acontece em todos os momentos, portanto pedimos sua 
atenção para a reexão em relação à compra de materiais escolares. Ela é uma ótima oportunidade para 
pensarmos junto às crianças e jovens sobre consumismo, combate ao desperdício e atitudes 
ambientalmente sustentáveis. Indivíduos conscientes e responsáveis são a base de uma sociedade mais 
justa e fraterna, que tenha a qualidade de vida não apenas como um conceito a ser perseguido, mas uma 
prática a ser vivida.

O ideal é que os itens da lista sejam adquiridos antes do início das aulas. 

100 folhas de papel sulte branco
2 blocos de desenho A3 – gramatura 150m/g
30 folhas de sulte colorido sendo 10 verdes, 10 azuis e 10 amarelas
1 bloco criativo – formato 325mm x 235mm-120g/m²
2 folhas de papel de seda  ( 1 lisa – 1 estampada) 
4 rolos de papel crepom nas cores azul, amarelo, vermelho e verde
2 pacotes criativo Dupla Face A4 – 85g
2 folhas de papel cartão (cores vivas)
1 folha de papel micro-ondulado
1 folha de papel laminado
1 caderno grande espiral para desenho com 30 folhas
1 brinquedo  pedagógico para a faixa etária de 3 anos
1 pasta plástica (verde) de 6 cm de altura
1 pasta plástica (azul) de 2 cm de altura
1 lápis de escrever jumbo
1 apontador para lápis jumbo
1 caixa de giz de cera  Eco Giz
1 estojo grande com zíper (com 3 divisões)
1 estojo de canetinhas  jumbo
1 lixa d'água nº 120 na cor preta
1 brocha n° 0
1 tesoura de pontas arredondadas com o nome gravado
1 bandeirinha do Brasil  de papel não adesivo
2 colas brancas 
2 massas para modelar em potes de 150g (cores variadas)
2 revistas adequadas à faixa etária da criança para pesquisas e recortes, sendo uma rural
4 placas de E.V.A sendo 2 lisas , 1 estampada e 1 preta
1 pacote de mosaicos de E.V.A
1 pacote de palito para churrasco
1 pote de tinta tempera guache de 250ml
1 pincel nº 20
100 forminhas de brigadeiro
100 palitos de fósforo
1 pacote de palito de sorvete colorido
1 portfólio (40 folhas) A3 com capa branca, etiquetado com o nome do aluno
4 metros de ta de cetim (sendo cada metro de uma cor diferente)
2 pares de olhinhos  nº 7
1 saquinho de lantejoulas grandes de cores variadas
1 pano de copa  (45cm  x  65cm) para o piquenique
1 rolo de barbante colorido
1 caneca plástica como o nome da criança

Maternal



(16) 3202 0177

Rua Floriano Peixoto, 1033 
Centro - Jaboticabal/SP

(16) 3202 0177

colegio@j.csa.org.br

colegiosantoandre.org.br

Qual é o projeto de vida do seu filho?

1. Todo material deve ser marcado com o nome do aluno.

2. A sacolinha deverá ter o nome da criança por extenso em letra de forma e ter um desenho bordado 
que a identique.

3. O agasalho deverá ser marcado com o nome completo da criança na barra por dentro.

4. Reunião de Pais e entrega do material: 29 de janeiro de 2018.

· Alunos da manhã: 8 horas 

· Alunos da tarde: 14 horas 

     Início das aulas: 30 de janeiro de 2018

· Período da manhã: 07 horas às 12 horas

· Período da tarde: 13 horas às 18 horas 

· Período integral: 07 horas às 17 horas e 30 minutos

5. Para o lanche usar lancheira e não mochila com rodinhas.

6. Trazer fotocópia da Carteira de Vacinação atualizada.

7. O material didático utilizado pela Educação Infantil será comercializado pela própria editora 
Moderna no da 29/01/2018.

 

Com alegria e entusiasmo, vamos nos preparar para 2018!

Observações:

Providenciar uma sacolinha de brim azul, conforme modelo abaixo com as seguintes medidas:

20 cm

30 cm
Nome da
criança

1 caixa de cola colorida metálica
1 camiseta grande ( usada) para pintura
1 livro infantil ( pouco texto) com letra bastão para biblioteca de sala 
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