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Maternal I

Dia 04 de fevereiro (2ª feira) será somente entrega de material.
Pedimos a colaboração de entregar o material neste dia, para que possamos organizar a sala.

Horário de Entrega: 13h00 às 15h30 - Maternal I ao 4º ano

Início do Ano Letivo: A partir de 05 de fevereiro/2019 - Aula Normal
Horário: 13:00h às 17:00h - Infantil  | 13:00h às 17:30h - Fundamental

Maternal I e II: Na primeira semana buscar às 15h00.

04 Folhas de papel crepom (cores variadas)

01 fita crepe 3M

01 Livro de literatura infantil (próprio para a idade)

01 Pct. de Folha Sulfite A4 (500 fls.)

04 Folhas de color set (qualquer cor)
01 Folha de cartolina branca

01 Pct. de Filipinho 

02 colas brancas

02 Durex coloridos

01 apontador 

01 vasilha de plastico 30x20 cm

01 Rolo pequeno de barbante colorido

01 Fitilho (qulaquer cor)

01 Fantasia para o baú de fantasias (ficará no colégio)

Material Coletivo

02 Folhas de papel laminado

01 caixa de lápis de cor jumbo

01 Lixa grossa de parede para ser usada nas atividades

04 Folhas de E.V.A (vermelho, azul, amarelo e verde)
01 Pct. de 100 folhas de chamequinho. Cor: azul

01 Kit de cola colorida (4 cores)
02 Tintas guache de 250ml (cores variadas)

01 Pct. de pano Perfex Multiuso

01 Brinquedo novo (próprio para a idade. Ficará na sala de aula. Exemplo: 
quebra-cabeças, memória de cores, animais, alfabeto, etc).

01 fita adesiva larga transparente (3m)

01 Pct. de balões (qualquer cor)

01 Toalha de banho (ficará na mochila da criança)

01 Avental Infantil

02 Potinhos de gliter colorido

01 pincel tigre redondo grande Nº 815.12

01 Pct. de lenço umedecido

02 Cx. de Massa de modelar c/ 12 cores

Material para todos os dias:
02 a 03 trocas de roupa

01 Bobina de plástico 30X40 para roupas sujas

03 a 04 Fraldas descartáveis

Observação: Identificar todo material com nome da criança.

1 Mamadeira nova para leite (Usada mediante necessidade, sempre na 
mochila)
1 Copo para água (Sem asa)
1 Pente ou escova de cabelo
1 Pacote de lenço umedecido (Sempre na mochila)

Material específico:

1 Pomada para assadura (Sempre na mochila)

Seja Bem-Vindo (a)!

Os livros você adquire no site do Colégio Copacabana com 5% à vista ou parcelado em até 6x no cartão.

Taxa de eventos: R$ 195,00 - (Páscoa, Dia das mães, Festa Caipira, Dia dos Pais, Dia da Criança.
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