LISTA DE MATERIAIS
MATENAL I e II - INTEGRAL
Esta é a lista de materiais que serão usados pelo(a) aluno(a) durante as atividades pedagógicas
complementares do período da manhã para alunos matriculados no curso INTEGRAL.
Além dos materiais listados aqui, você deverá adquirir os materiais da lista do período parcial, que são
utilizados pelos professores do período da tarde.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a turma do aluno;
Manter uma troca de roupa na mochila;
A toalha de rosto será enviada para troca toda sexta feira ou quando se fizer necessário.
Para algumas atividades no decorrer do ano, se preciso for, serão solicitados materiais recicláveis.

Material de uso individual
1 Brinquedo resistente de plástico ou
emborrachado
1 Caixa de caneta hidrocor JUMBO com 12
cores
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
1 Caixa de massa de modelar (Soft 12 cores)
2 Colas bastão (GRANDE)
100 Folhas de papel sulfite – branca A4

HIGIENE E USO PESSOAL
1 pente ou escova de cabelos
1 copo ( nome da criança gravado)
2 cremes dentais
2 escovas de dente com capinha
1 nécessaire (com o nome da criança)
1 toalha de mão com nome bordado
2 pacotes de lenços umedecidos

1 Pasta Polionda grossa VERDE
3 Pasta de papelão (VERDE) com grampo trilho
20 Prendedores de madeira
10 Sacos plástico com 4 furos
1 Tubo de cola pequeno 90g
3 Potes de Tinta guache 250ml – 1 amarelo, 1
rosa e 1 azul.

LISTA DE MATERIAIS
Maternal I - Parcial
Vocês estão recebendo a lista de materiais didáticos e de uso pessoal para o ano letivo de 2021. Algumas considerações
importantes:

Prezar pela simplicidade dos materiais;

Evitar excessos, comprar apenas o solicitado;

Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a turma do aluno;

Manter uma troca de roupa na mochila;

A toalha de rosto será enviada para troca toda sexta feira ou quando se fizer necessário

Para algumas atividades no decorrer do ano, se preciso for, serão solicitados materiais recicláveis.

Material de uso individual
1 Agenda escolar espiral capa dura (um dia por
página) FORMATO 15X20
1 Avental plástico para pintura
100 Folhas de papel sulfite branca
1 Caixa de caneta hidrocor JUMBO com 12 cores
1 Caixa de giz de cera JUMBO (12 cores)
1 Caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores), com
apontador
2 Caixas de lenço de papel
2 Caixas de massa de modelar (Soft 12 cores)
1 Caixa de pintura a dedo
1 Caixa organizadora (28 alt. x 18 com x 18 larg.)
com o nome da criança
2 Colas em bastão de 10g
2 Folhas de E.V. A lisa de cores diferentes
1 Pacote de lantejoulas grandes
1 Livro infantil de capa dura com imagens
coloridas

HIGIENE E USO PESSOAL
1 pente ou escova de cabelos
1 copo com biquinho ( nome da criança gravado)
2 cremes dentais
2 escovas de dente com capinha
1 nécessaire (com o nome da criança)
1 toalha de rosto com nome bordado
1 pacotes de lenços umedecidos

1 Jogo pedagógico (encaixe, montar ou quebracabeça) indicado para a faixa etária
1 Brinquedo resistente de plástico ou
emborrachado
10 Sacos plásticos com 4 furos
2 Rolos de fita de cetim grossa (cores variadas)
2 Revistas para recorte
3 Potes de tinta guache 250ml – 1 verde, 1
amarelo e 1 laranja.
3 Pastas de papelão VERDE com grampo trilho
1 Novelo de lã (cor de sua preferência)
100 Palitos de sorvete (pontas arredondadas)
1 Rolo de fita metaloide
2 Caixas de cola colorida

UNIFORME

O uso da camiseta branca com a logomarca do Atlântico
Júnior é obrigatório.
Confecções:
Borges – (19) 3371-7099
Unisport – (19) 3432-6599
*outras confecções também podem vender a camiseta do colégio.

