LISTA DE MATERIAIS 2019
INFANTIL I
MATERIAL INDIVIDUAL

MATERIAL DE USO COLETIVO

01 caderno 96 folhas brochura capa dura (azul)
02 colas branca (90 gramas)
01 caneta de retroprojetor
01 tela para pintura 30x40 (projeto de arte)
01 camiseta velha adulto
01 estojo com repartições
01 caixa com cola colorida com 6 cores
01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
01 conjunto de caneta hidrocor grossa com 6 cores
01 rolinho de esponja pequeno (material do pintor)
02 pastas catálogo com 50 plásticos
01 caixa de sapato encapada com o nome do aluno
01 pasta polionda para tarefa

01 rolo de fita tartan
05 refis de cola quente (fino)
04 caixas de massa de modelar soft com 12 cores
03 E.V.A liso cores diferentes
03 E.V.A decoradas estampas diferentes
03 E.V.A felpudo
200 folhas de sulfite branco A4
100 folhas de sulfite colorido
02 folhas de papel cartão
03 folhas de papel dupla face color set cores claras
02 folhas de papel crepon
01 pacote de lantejoulas grande
01 pacote de papel filipinho A4 120/m2
01 pacote de palito de sorvete
01 bloco de canson A3
01 pincel chato nº 10
01 pote de tinta guache 250ml preto
01 revista velha
05 pares de olhos móveis
10 botões grandes
10 botões pequenos
01 pacote de bexiga
01 pacote laço de calcinha
01 lixa grossa de pintor

MATERIAL HIGIENE
01 caneca plástica com o nome do aluno
01 pote para higiene
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena

Obs. UNIFORME: O uso do uniforme estabelecido pelo colégio, é obrigatório para os alunos participarem das
aulas e atividades oficiais da escola.

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EDEBE 2019 – MDD: História, Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências e Inglês.
O MDD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, no endereço loja.edebe.com.br.

Informações importantes:
Início das aulas: 28 de janeiro de 2019
Entrega dos materiais até o dia 21/01/2019
Uniforme: uso obrigatório.
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).
Demais orientações do ano aguardar circular 2019.

www.colegiosale.com.br

LISTA DE MATERIAIS 2019
INFANTIL II
MATERIAL INDIVIDUAL

MATERIAL DE USO COLETIVO

02 cadernos 96 folhas brochura capa dura grande
(vermelho)
02 colas branca (90 gramas)
01 caneta de retroprojetor preta
01 tela para pintura 30x40 (projeto de arte)
01 camiseta velha adulto
01 estojo com repartições
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores
01 rolinho de esponja pequeno (material do pintor)
01 pasta catálogo com 50 plásticos preta
01 caixa de sapato encapada com o nome do aluno
01 pasta polionda para tarefa de 20mm de espessura
01 lixa de parede grossa
01 tesoura sem ponta com o nome gravado
02 apontadores com depósito
02 borrachas pretas
02 lápis grafite normal triangular
20 cm de qualquer tecido enfestado
01 balde de areia
01 brinquedo pedagógico

01 caixa de cola colorida com 6 cores
02 rolos de fita tartan
02 fitas crepe
04 refis de cola quente (fino)
03 caixas de massa de modelar soft com 12 cores
03 E.V.A liso cores diferentes
03 E.V.A decoradas estampas diferentes
03 E.V.A felpudo
200 folhas de sulfite branco A4
100 folhas de sulfite colorido
01 pacote papel criativo fluorescente
04 cartolinas branca
02 folhas de papel cartão
02 folhas de papel dobradura
02 folhas de papel dupla face color set cores
variadas
02 folhas de papel crepon colorido
01 pacote de lantejoulas grande
01 pacote de papel filipinho A4 120/m2
01 pacote de palito de sorvete
01 bloco de canson A3
01 pincel chato nº 08
01 pote de tinta guache 250ml laranja
01 revista velha
01 gibi
05 pares de olhos móveis
20 botões (10 pequenos e 10 grandes)
01 pacote de bexiga
01 pacote laço de calcinha
01 rolo de lã colorida
01 cola glitter
01 metro de papel contact transparente

MATERIAL HIGIENE
01 caneca plástica com o nome do aluno
01 pote para higiene
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena
Obs. UNIFORME: O uso do uniforme estabelecido pelo colégio, é obrigatório para os alunos participarem das
aulas e atividades oficiais da escola.

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EDEBE 2019 – MDD: História, Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências e Inglês.
O MDD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, no endereço loja.edebe.com.br.
Informações importantes:
Início das aulas: 28 de janeiro de 2019
Entrega dos materiais até o dia 21/01/2019
Uniforme: uso obrigatório.
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).
Demais orientações do ano aguardar circular 2019.

www.colegiosale.com.br

LISTA DE MATERIAIS 2019
INFANTIL III
MATERIAL INDIVIDUAL

MATERIAL DE USO COLETIVO

02 cadernos 48 folhas brochura capa dura grande
(amarelo)
02 colas branca (90 gramas)
01 caneta de retroprojetor preta
01 tela para pintura 30x40 (projeto de arte)
01 camiseta velha adulto
01 estojo com repartições
01 caixa com cola colorida com 6 cores
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores fina
01 rolinho de esponja pequeno (material do pintor)
01 pasta catálogo com 50 plásticos preta
01 caixa de sapato encapada com o nome do aluno
01 pasta polionda para tarefa de 3,5 cm de espessura
01 lixa de parede grossa
01 tesoura sem ponta com o nome gravado
02 apontadores com depósito
03 borrachas pretas
08 lápis grafite grande nº2
20 cm de qualquer tecido enfestado

01 caixa de tinta com 6 cores pequena
03 rolos de fita tartan
02 fitas crepe
04 refis de cola quente (fino)
02 caixas de massa de modelar soft com 12 cores
03 E.V.A liso cores diferentes
03 E.V.A decoradas estampas diferentes
03 E.V.A felpudo
200 folhas de sulfite branco A4
100 folhas de sulfite colorido
01 pacote papel criativo fluorescente
02 folhas de papel cartão
04 folhas de papel dupla face color set cores claras
02 folhas de papel crepon
01 pacote de lantejoulas grande
01 pacote de papel filipinho A4 120/m2
01 pacote de palito de sorvete
02 blocos de canson A4
01 pincel chato nº 06
01 pote de tinta guache 250ml branco
01 revista velha
01 gibi
05 pares de olhos móveis
10 botões tamanhos variados
01 pacote de bexiga
01 rolo de lã colorida
01 cola glitter

MATERIAL HIGIENE
01 caneca plástica com o nome do aluno
01 pote para higiene
01 escova de dente
01 pasta de dente
01 toalha pequena
Obs. UNIFORME: O uso do uniforme estabelecido pelo colégio, é obrigatório para os alunos participarem das aulas
e atividades oficiais da escola.

Informações importantes:
MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EDEBE 2019 – MDD: História, Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências e Inglês.
O MDD deverá ser adquirido diretamente pelos pais na forma online, no endereço loja.edebe.com.br.
Início das aulas: 28 de janeiro de 2019
Entrega dos materiais até o dia 21/01/2019
Uniforme: uso obrigatório.
Todos os materiais devem estar identificados (nome completo e ano do aluno).
Demais orientações do ano aguardar circular 2019.

www.colegiosale.com.br

