COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS
Fone (54) 33302111- Fax (54) 33314010

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL
1 ano completo até 31 de janeiro/ 2018
MATERIAL DIDÁTICO
1 caixas de cola colorida – 6 cores
1 rolo de espuma
1 maleta plástica para folhas A3
1 foto da criança
1 foto com a família
1 foto com a mãe; 1 foto com o pai
1 foto com avós paternos
1 foto com avós maternos
2 potes de tinta guache rosa e azul claro
1 pincel chato nº 18
1 tubo de cola
1 pacote de papel colorido 8 cores
4 blocos de desenho A3 (33x48cm)
1 rolo de fita marrom – não plástica
1 m de papel contact transparente
1 pote de glitter
1 caixa de massa de modelar
1 folha de E.V.A. com gliter
1 folha de E.V.A. simples
1 bisnaga de cola quente fina
1 DVD virgem com caixa
1 caneta retro projetor (preta, vermelha,
ou azul).
1 caixa de giz de cera
1 pacote de folhas sulfite 60

MATERIAL DE HIGIENE
2 caixas de lenço de papel
1 toalha de mão
1 muda de roupa conforme a estação – para ficar no colégio (será devolvido)
MATERIAL PARA A TROCA DE FRALDAS
2 embalagens de lenços umedecidos
1 pomada para assaduras
1 pacote grande de fraldas descartáveis
Este material será solicitado quando necessário para reposição

MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO
1 camiseta usada (de adulto) para pintura
1 bola colorida
1 livro de estória de pano ou plástico
Meninos: carrinhos ou animaizinhos ou ferramentas (grandes)
Meninas: bonecas ou kit cozinha (panelinhas, pratos, xícaras, etc)
10 pratos descartáveis de papelão

1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos
14 folhas de papel fotográfico
 O uso do uniforme na Rede das Escolas ND é OBRIGATÓRIO
 Todo o material e uniforme devem ser identificados com o nome do estudante.
 O período de adaptação será informado na reunião.
Reunião e entrega de materiais:
14/02/2018 – as 13h20minutos nas respectivas salas de aula.
 Início das aulas:
15/02/2018 para as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Horário: tarde – 13h20min às 17h50min

