
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maternalzinho



01 livro de banho ou livro de plás  co
01 pasta transparente com elás  co
01 pasta catálogo 20 folhas
02 blocos Max Desenho A4 140g (20 folhas cada bloco)
01 estojo de cane  nha Jumbo
01 caixa de Big Giz de cera
03 potes de massa de modelar so   / 150g / base amido 
(qualquer cor)
Tempera guache com efeito neon (6 unidades Acrilex)
Tinta Paint Pen 4 cores 35ml (sugestão: Faber-Castell)
02 tubos de  nta guache 250ml (qualquer cor - sugestão: 
Acrilex)
01 bisnaga guache Meu Primeiro Tris com gli  er (6 
unidades)
01 Pincel para pintura número 18
01 Pincel Brochinha número 4
01 rolo para pintura com espuma 4cm
02 tubos de cola branca 90g
01 folha de papel laminado (qualquer cor)
03 folhas de papel crepom (rosa, laranja e marrom)
04 folhas de cartolina dupla face (coloridas)
02 folhas de papel chumbo
02 folhas de papel nacarado
02 folhas de cartolina duplex (coloridas)
Papel sufi te A4 Colorido sor  do (100 folhas)
02 folhas de papel peso 60kg
01 metro de emborrachado (azul claro)

Material de Apoio

A camisa sem manga é opcional para os alunos até o 1º ano do Ensino Fundamental.
Os meninos usaram short em malha com a marca do CCPA, e as meninas short saia em malha com a marca do CCPA (ver 
modelo abaixo)
Sugerimos que os alunos da Educação Infan  l e do 1º ano usem tênis ou sandália com traseira, ambos brancos.

- O fardamento e o material escolar poderão ser adquiridos (sugestões)
- Livraria Escariz - Av. Hermes Fontes, 636 - Tel. (79) 2104-9925.

 - Bou  que Almeirinda - Av. Jorge Amado, 1519 - Tel.: 3231-4012.

Fardamento

01 metro de emborrachado (azul escuro)
01 metro de emborrachado (listrado)
01 metro de emborrachado (estampado)
01 metro de emborrachado (com gli  er)
01 metro de TNT (laranja)
01 metro de TNT (azul claro)
01 metro de TNT (estampado)
01 metro de TNT (rosa)
01 folha de papel de presente
01 lixa de parede grossa
02 rolos de durex colorido
01 par de cadarço / grande / redondo /qualquer cor
01 peça de fi  lho (qualquer cor)
01 Jogo pedagógico de plás  co ou madeira, que respeite a 
faixa etária do aluno
05 envelopes brancos 229 x 324mm
01 avental plás  co
01 sabonete líquido
01 pacote de lenço umedecido
50 unidades de palitos de picolé coloridos
01 organizador baby plás  co 4,3L (sugestão: Sanremo)

*Observação: Informamos aos senhores pais que todo 
material da lista escolar, condiz com a proposta pedagógica 
da escola. A sugestão de algumas marcas é mo  vada pela 
qualidade e durabilidade do produto. Portanto, colocamo-
nos à disposição para maiotres esclarecimentos.

Maternalzinho

Datas Importantes
- 04 e 05 de janeiro - Entrega do material escolar, das 7H às 17H
- 14 de janeiro - Reunião de pais
- 17 e 18 de janeiro - Adaptação escolar
- 19 de janeiro - Início das aulas

* Acompanhar os comunicados  emi  dos  pela coordenação no APP do CCPA.


