Colégio de São Bento de Olinda
Uma Escola de Serviço do Senhor

EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL I)
1. Os materiais do ITEM 02 deverão ser
entregues à professora no dia do Encontro de
Pais dos alunos do Maternal I e II 30/01/2017
(2a feira às 8h).
2. Pedimos adquirir material de melhor
qualidade, pois tem maior durabilidade. Tais
como: lápis, lapiseiras, borrachas, lápis de cor
e massa de modelar.

ITEM 01
01 toalha de rosto, calcinha ou cueca e uma muda
de farda (personalizado)
01 copo de plástico (personalizado)
01 pente ou escova
02 toalhinhas de mão (personalizadas)
01 lavanda
Obs: Orientamos que os materiais acima
relacionados do ITEM 01 deverão ser
personalizados com o nome e turma do aluno
e, enviados diariamente para o colégio,
dentro da bolsa escolar da criança.

MATERIAL COLETIVO / ARTES
250 folhas de papel duplo ofício
30 folhas de papel 40kg industrial
04 folhas de papel color set (cores: 2 marrons e 2
pretas)
04 folhas de papel crepom liso (cores: 2 marrons
e 2 pretas)
02 folhas de cartolina guache (cores: 1 marrom e
1 preta)
02 folhas de cartolina laminada (cores variadas)
04 tubos de tinta para artesanato 250ml (cores: 2
marrons e 2 pretas)
01 pacote de palito de picolé (colorido ou normal)
04 caixas de gizões cera (12 cores)
01 rolo de fita crepe 19x50
01 metro de contact transparente
02 metros de emborrachados (cores: 1m marrom
e 1m preto)
02 rolos de fita adesiva colorida 19x50
02 caixas de massa de modelar (12 cores)

ITEM 02
02 livros de paradidáticos infantis (Sugestões de
livros em anexo)
01 pincel chato (nº18)
01 rolinho para pintura
02 pacotes de papel criativo para dobradura Tam.
A4 85grs
02 pacotes de papel criativo Tam. A4 85grs
(Fluorescente)
01 avental padrão do Colégio para aula de artes
(A venda no Colégio). Personalizar com o nome
e turma do aluno.
01Tela para o trabalho de Artes – Tamanho
30x20cm

O material coletivo não deve ser marcado com o
nome do aluno e deverá ser entregue no Colégio,
no ato da matrícula ou pagar a taxa de:
R$ 280,87

