Colégio Cristão Shequiná
Lista de Material Mini Maternal e Maternal

3 cadernos brochurão
o 50 folhas.
1 caderno quadriculado de 50 fls.
1 pasta catálogo preta com 20 saquinhos oficio
1 caderno de desenho capa dura.
1 estojo
2 caixas de lápis de cor jumbo 12 cores.
1 estojo de canetinhas jumbo 12 cores.
8 lápis HB preto
4 borrachas
1 tesoura sem ponta.
2 apontadores com depósito.
2 colas líquidas grandes
5 colas bastão grandes
1 caixa
a de giz de cera 12 cores
1 caixa de tinta de pintura a dedo 12 cores
1 tela de pintura 30x40
1 pacote grande de penas
1 pacote de botões
1 caixa de cola glitter.

1 pincel chato n° 14
1 esponja para pintura.
4 potes de massinha de modelar e 1 kit de forminhas para massinha
3 potes de lantejoulas
3 potes de glitter
1 pacote de olhos móveis
1 caixa organizadora tamanho 6 litros transparente ( tamanho de uma caixa de sapato)
1 avental de pintura.
5 folhas de EVA ( cores diversas )
500 folhas de sulfite ( marca Chamex 75g/m2)
2 folhas de color set ( cores variadas )
1 bloco de papel canson
1 bloco de lumi paper A4
20 folhas de sulfite colorida
5 refis de cola quente grosso
1 pacote de palitos de sorvete
5 bolinhas de isopor
1 pacote de monta tudo ( ELKA )

Materiais de higiene
1 nécessarie
1 escova de dentes com estojo protetor ou tampa.
1 pasta de dente

1 toalhinha
1 copo ou caneca com tampa.
1 lencinho umedecido
1 lenço de papel
1 escova ou pente .
* Fraldas caso ainda o aluno esteja utilizando.
Uma troca de roupas completa ( com roupas íntimas e meias )

Lembrando que esses itens devem manter se na mochila diariamente e a
reposição dos ítens devem ser feitas sempre que necessário.

Observações importantes :
1. Enviar o material somente quando estiver completo , com todos os itens da lista de
material .
2. Importante ser da marca solicitada devido a qualidade e durabilidade .
3. Não enrolar ou dobrar folhas como cartolina , EVA , color set e etc .

Os materiais devem ser devidamente nomeados com etiqueta e ou outra forma de
identificação do aluno para que não ocorram trocas ou perdas de materiais.

Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula .

Taxa de materiais para feira cultural R$60,00

