Rua Geraldo Antonio da Silva, 52
Bairro São Rafael
Monte Sião - MG
Fone: 3465-1538
Lista de Material – Mini Maternal 2022
01 brinquedo (panelinha, fazendinha, carrinho, boneca, salão de beleza, blocos de
encaixe de Peças Grandes)
01 livro de história
01 fita larga transparente (48 mm X 100 mm)
01 pacote de palito de sorvete (sem tingimento)
01 pacote de palito de sorvete (colorido)
01 pacote de palito de churrasco
02 colas pequenas (Tenaz)
02 durex coloridos
01 bloco de papel couche branco A4 180G ou papel linho branco 180G (50 FLS)
01 rolo de fita crepe (50 mts)
01 bloco de Papel ECO CORES (folhas estampadas diversas: estrelas, flores, bolinhas e
listras – Textura Visual 2, Gramatura 180g, tamanho 320x230mm c7 cores, estampas,
pct c36 fls)
01 rolo pequeno de barbante
01 caixa de giz de cera grande e grosso (12 cores)
01 caneta para retroprojetor preto grosso
01 pincel largo e chato (cabo amarelo)
01 jogo de caneta hidrocor grossa (12 cores)
03 folhas de EVA (01 de cada: branco, vermelho e pele)
02 folhas de EVA com glitter (Vermelho e dourado ou rosa e azul)
02 folhas de papel pardo
03 peças de fita de cetim FINA (10mm nas cores: branca, vermelha e verde)
02 potes de guache GRANDE (cores diferentes)
01 cola instantânea (Tec Bond)
01 garrafinha de água para ficar na sala de aula
01 Caixa Transparente tipo “Tapperware” de 7 litros
MATERIAL DE HIGIENE (que ficará na bolsa):
02 trocas de roupas (de acordo com as estações do ano)
01 pct de lenços umedecidos (para aqueles que não usam mais fralda tbm)
03 fraldas
01 pomada antiassaduras
02 trocas de roupas (de acordo com a estação)
01 sabonete líquido
01 saquinho para roupas sujas
MATERIAL PESSOAL (que ficará no Colégio)
01 toalha de banho (BORDAR NOME)
01 travesseiro (COLOCAR NOME)

02 fronhas e 02 lençóis (BORDAR NOME)
01 colher e garfinho
01 copo com tampa para uso de suco (quando vier de casa suco em caixinha)
02 caixas de lenços de papel
Obs.: Todo o material deverá vir etiquetado com nome da criança, incluindo
uniformes, trocas de cama, toalhas, troca de roupa da mochila, mochila, lancheira,
potes de lanches, garrafinha de água)

POR FAVOR NÃO COLOCAR NOMES NOS PAPÉIS!
MATERIAIS DE ARTES
01 cola de silicone líquida (100ml)
02 folhas de EVA com glitter (rosa e azul)
02 folhas de EVA (preto e amarelo)
01 pacote de sulfite branco A4 (100 folhas)
01 avental ou camiseta grande velha (COLOCAR NOME)
02 bastões de cola quente grosso

