COLÉGIO RESSURREIÇÃO NOSSA SENHORA
Mantenedora: Associação Assistencial, Promocional e Educacional
Ressurreição - APER
Praça Coronel Carneiro, nº 11 – Centro – (34) 3236 8978
CEP: 38400-218 - Uberlândia (MG)
CNPJ: 47.073.911/0007-06

Lista de Material – 2018
Maternal I





































2 fotos 5x7
2 blocos coloridos (bloco com 24 folhas – 210 x 297 mm)
1 livro de história infantil
1 jogo canetinha JUMBO
1 caixa de giz de cera
1 caixa de lápis de cor – 12 cores, grosso, triangular
1 jogo de pintura a dedo
1 tubo de cola Branca – 90 g
1 tubo de cola transparente de Isopor – 90g
1 caixas de massa para modelar com 12 cores
10 botões grandes (colorido)
10 botões pequenos (colorido)
1 pacote de palitos de picolé (colorido)
1 pacote de lantejoulas grande
1 jogo de baldinho de praia
1 brinquedo pedagógico apropriado à idade (quebra-cabeça, dominó, memória, jogos de
montar – verificar uma marca resistente e de boa qualidade)
1 jogo de cola colorida com 6 cores
1 glitter
1 retrós de lastex com 10metros
1 folha de color set
1 folha de papel Paraná (gramatura 120)
1 metro de tecido com motivo infantil para patchwork (artesanato)
1 metro de papel contact
1 caixas de lenço de papel
1 escova de cabelo
1 escova de dente
1 xampu
1 condicionador
1 sabonete neutro
1 saboneteira
1 bucha
1 garrafinha para a criança tomar àgua
1 toalha de rosto (colocar nome da criança)
1 toalha de banho (colocar nome da criança)
1 lençol de berço (colocar nome da criança)
1 pacote de lenço umedecido

Observação:
 Todo material deverá ser marcado com o nome da criança.
 Os materiais de higiene são de uso pessoal (individual).
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos
mesmos.
ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
 05 e 06/02 – ENTREGA DE MATERIAIS
 06/02 – REUNIÃO DE PAIS ÀS 19h
 07/02 – AULA ATÉ ÀS 15h
 08 e 09/02 – AULA ATÉ ÀS 15H SOMENTE PARA OS ALUNOS DO MATERNAL I e
MATERNAL II. PARA OS DEMAIS ALUNOS, AULA NORMAL, ATÉ ÀS 17h30
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2 fotos 5x7
1 caderno pequeno de capa dura – 50 folhas
2 blocos coloridos (bloco com 24 folhas – 210 x 297 mm)
1 metro de papel contact transparente
1 pincel nº 12 redondo grande
1 jogo de pincel –12 cores
1 caixas de giz de cera
1 caixa de lápis de cor – 12 cores, grosso, triangular
1 jogo de cola colorida com 6 cores
1 jogo de pintura a dedo
1 tubo de cola – 90 g
1 tubo de cola polar arte incolor – base PVAC – 90 g
1 caixas de massa para modelar com 12 cores
10 botões grandes (coloridos)
1 pacote de palito de picolé
1 pacote de lantejoulas grandes
1 caixas de lenço de papel
1 copo (inox ou alumínio) colocar o nome da criança - não é permitido copo plástico
1 jogo de baldinho de praia
1 glitter
1 pacote de embalagem plástica com fecho hermético de 18 cm x 23 cm
1 brinquedo pedagógico apropriado à idade (quebra-cabeça, dominó, memória, jogos de
montar – verificar uma marca resistente e de boa qualidade)
2 folhas de color set
2 folhas de EVA
1 folha de papel Paraná (gramatura 120)
1 pacote de algodão de bolinha
Papel crepom
1 escova de dente – esta deverá ser mantida na bolsa/ mochila da criança

Observação:
 Todo material deverá ser marcado com o nome da criança.
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos
mesmos.
ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
 05 e 06/02 – ENTREGA DE MATERIAIS
 06/02 – REUNIÃO DE PAIS ÀS 19h
 07/02 – AULA ATÉ ÀS 15h
 08 e 09/02 – AULA ATÉ ÀS 15H SOMENTE PARA OS ALUNOS DO MATERNAL I e
MATERNAL II. PARA OS DEMAIS ALUNOS, AULA NORMAL, ATÉ ÀS 17h30
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2 fotos 5x7
1 pasta polionda – (5 cm de espessura – com alça e elástico) não é permitido pasta
com rodinha
4 pastas catálogo transparentes com 40 plásticos
1 bloco colorido (bloco com 24 folhas – 210 x 297 mm)
1 livro de história infantil
1 caderno de desenho grande sem folha de seda
1 pincel nº 12 chato
1 jogo de pincel –12 cores
1 caixa de gizão de cera (grande – 12 cores)
1 caixas de lápis de cor – 12 cores, grosso, triangular
2 lápis preto (grafite) JUMBO triangular
1 jogo de cola colorida
1 borracha
1 jogo de pintura a dedo
1 tubo de cola 90 g
1 tubo de cola Polar transparente 90g
1 tesoura sem ponta
1 caixas de massa para modelar com 12 cores
10 botões grandes (coloridos)
1 pacote com lantejoulas (grande)
1 pacote de palito de picolé
1 copo (inox ou alumínio) colocar o nome da criança - não é permitido copo plástico
1 pacote de embalagem plástica com fecho hermético de 18 cm x 23 cm
1 jogo de baldinho de praia
1 glitter
2 folhas de EVA
2 folhas de papel crepon
2 metros de papel contact
1 durex colorido
1 caixa de lenço de papel
1 brinquedo pedagógico apropriado à idade (quebra-cabeça, memória, jogos de montar
– verificar uma marca resistente e de boa qualidade)
1 chinelo de dedo para ficar na escola e ser usado no dia do parque
1 escova de dente – esta deverá ser mantida na bolsa/mochila da criança

Observação:
 Todo material deverá ser marcado com o nome da criança.
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos
mesmos.
ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
 05 e 06/02 – ENTREGA DE MATERIAIS
 06/02 – REUNIÃO DE PAIS ÀS 19h
 07/02 – AULA ATÉ ÀS 15h
 08 e 09/02 – AULA ATÉ ÀS 15H SOMENTE PARA OS ALUNOS DO MATERNAL I e
MATERNAL II. PARA OS DEMAIS ALUNOS, AULA NORMAL, ATÉ ÀS 17h30

COLÉGIO RESSURREIÇÃO NOSSA SENHORA
Mantenedora: Associação Assistencial, Promocional e Educacional
Ressurreição - APER
Praça Coronel Carneiro, nº 11 – Centro – (34) 3236 8978
CEP: 38400-218 - Uberlândia (MG)
CNPJ: 47.073.911/0007-06

Lista de Material – 2018
Pré II

































2 fotos 5x7
1 pasta polionda – (5 cm de espessura – com alça) não é permitido pasta com
rodinha
1 caderno de desenho grande sem folha de seda
1 caderno de pauta verde
1 folha de EVA
1 folha de color set
4 pastas catálogo transparentes com 50 plásticos
1 bloco colorido (bloco com 24 folhas – 210 x 297 mm)
1 pincel nº 12 chato
4 lápis preto (grafite) JUMBO triangular
1 estojo vazio ou bolsinha para guardar lápis
2 borrachas
1 jogo de pincel – 12 cores
1 caixa de gizão de cera – grande – 12 cores
1 caixa de lápis de cor – 12 cores grosso triangular
1 tubo de cola Branca – 90 g
1 tubo de cola transparente Isopor – 90 g
1 tesoura sem ponta
1 caixa de massa para modelar 12 cores
1 pacote de lantejoulas (grande) – cores variadas
1 brilho cola
1 jogo de cola colorida
1 jogo de tinta guache
2 m de papel contact
2 durex coloridos
1 copo (inox ou alumínio) colocar o nome da criança - não é permitido copo plástico
1 pacote de embalagem plástica com fecho hermético 18 cm x 23 cm
1 brinquedo pedagógico apropriado à idade (quebra-cabeça, dominó, memória, jogos de
montar – verificar uma marca resistente e de boa qualidade)
1 gibi
1 revista
1 jogo de alfabeto móvel
1 escova de dente – esta deverá ser mantida na bolsa/mochila da criança

Observação:
 Todo material deverá ser marcado com o nome da criança.
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos
mesmos.
ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
 05 e 06/02 – ENTREGA DE MATERIAIS
 06/02 – REUNIÃO DE PAIS ÀS 19h
 07/02 – AULA ATÉ ÀS 15h
 08 e 09/02 – AULA ATÉ ÀS 15H SOMENTE PARA OS ALUNOS DO MATERNAL I e
MATERNAL II. PARA OS DEMAIS ALUNOS, AULA NORMAL, ATÉ ÀS 17h30

