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CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO AMOR DIVINO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES
Praça Pedro II - 1055 - Alecrim – Natal – RN. CEP: 59.030-400
Fones: (084) 3215.7100

8
Lista de Material Escolar
Educação Infantil

NÍVEL
II

- MATERIAL DE PAPELARIA E PLANO DE EXCUÇÃO –
Como nos anos anteriores, o Colégio das Neves, contando com a participação dos senhores, apresenta a relação
do material escolar dos alunos.
Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:
1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.
2ª Opção: Pagamento da taxa de R$160,00. O valor deve ser pago no ato da matrícula.
Para os pais que optarem pelo pagamento, segue o boleto bancário em anexo.
OBS.: O material deverá ser entregue na sala 01 do anexo da Educação Infantil no período de 24 a 26/01/2018.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL





02 caixas de giz de cera grosso com 12 unidades
01 tesoura sem ponta
05 folhas de scrapbook (não vegetal)
02 caixas ecogibes de cera (corpo de madeira com 8
unidades)
 01 kit de praia (baldinhos)
 01 kit de pintura facial
 01 cola bastão
 01 coleção hidrocor grosso com 12 unidades
 02 brinquedos pedagógicos de madeira ou plástico, com peças
grandes. (sugestão: de montar ou encaixar)

 01 brinquedo para o faz de conta - Sugestões: boneca,
panelinha, bichinhos de plástico, carros ou boneco
 04 potes de massa de modelar (cores variadas), tipo Soft
 01 tela para pintura (tamanho 30 x 35)
 01 pasta colecionadora com trilho
 05 caixas de lenço de papel (50 folhas)
 03 livros paradidáticos infantis (sugestões: livros brinquedos,
livro de pano, livro de plástico, livro grande e ilustrado. Obs: Os
livros deverão conter textos curtos, material resistente,
imagens coloridas e corresponder a faixa etária de 2 e 3 anos.
 1 Livro Paradidático - Cadê o meu
penico?
Autora: Mijk Kelly – Editora:
Companhia das letrinhas.

TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA DA SUA CRIANÇA
 01 garrafa e um copo para água;
 01 sabonete líquido em recipiente plástico;
 01 Nécessaire;
 01 colônia em recipiente plástico;
 01 toalha de banho;
 01 pente ou escova de cabelo com cerdas arredondadas;
 01 uniforme reserva, para substituir quando necessário;
 01 pacote de lenço umedecido;
 01 shampoo, condicionador e creme para pentear em  01 pomada para assadura.
Todo material individual deverá ser identificado com o
recipientes plásticos;
nome da criança, e será reposto de acordo com a
 01 escova dental e creme dental;
necessidade.
 01 porta escova;
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA(caso não haja a opção do pagamento da taxa)
 03 tintas para artesanato nas cores amarela, preto e branco
 04 cartolinas peso 40
 02 cartolinas color set nas cores verde e amarela  01 caixa de tinta tempera guache
 02 cartolinas laminadas nas cores verde e azul
 01 pacote de olhos articulados de plástico
 03 pacotes de papel criativo (cores vivas)
 01 cola para tecido
 01 tinta acrílica 250 ml (cor branca)
 01 folha lixa 100
 01 folha de E.V.A estampado
 1 resma de papel A4
PLANO DE EXECUÇÃO COM OS MATERIAIS SOLICITADOS:
 01 fita banana para papel
Esses
itens serão utilizados em trabalhos pedagógicos com as crianças,
 01 metro de TNT cor verde
objetivando a utilização de técnicas e procedimentos em diferentes
 01 metro de papel contato
modalidades expressivas como: desenho, pintura, colagem, recorte,
 01 cartela de botão (grande)
modelagem e dobradura; desenvolvendo o gosto pelo processo de produção e
criação, como também a criatividade e motricidade refinada.
 01 rolo de fita adesiva - 18 x 50 mm
OBS: todos os materiais pedagógicos deverão ser aprovados pelo
 02 tubos de cola branca 90g
INMETRO.
 01 pacote de palito de picolé
 01 tinta relevo Dimensional sem gliter e na cor
1º Encontro de Pais e Educadores: 31/01/2018, no Auditório
Madre Francisca Lechner, às 17h.
vermelha
Início das aulas: 05/02/2018.

