MATERNAL
LIVROS DIDÁTICOS
☐ LIVRO DIDÁTICO: Vai começar a brincadeira/Júnia La Scala, Arnando Rodrigues, Margaret Presser e Sorel Silva/
Edição renovada 2018/Editora FTD.

LIVROS PARADIDÁTICOS
☐ O mundinho de boas atitudes/Ingrid Biesemeyer Bellinghausen/Editora DCL
☐ Como é bonito o pé do Igor/Sônia Rosa/Ilustração: Luna/Editora DCL
☐ A menina derretida/Giulieny Matos/Ilustração LUNA/Editora RHJ

MATERIAL INDIVIDUAL COMUM A TODAS AS ÁREAS DE ESTUDO/ARTES
☐ 01 borracha
☐ 01 caixas de lápis de cor gigante (12 cores)
☐ 02 lápis pretos nº 02 triangulares jumbo
☐ 01 apontador de furo duplo
☐ 01 caderno de desenho grande (espiral capa
dura)
☐ 03 envelopes brancos tamanho A3
☐ 01 pasta maleta polionda tamanho A3 para
atividades
☐ 02 potes de massa de modelar 500g
☐ 01 estojo de canetas hidrocor grossa com 12
cores
☐ 01 creme dental
☐ 01 estojo para armazenar a escova e o creme
dental
☐ 01 escova de dente com protetor
☐ 02 cartolinas branca
☐ 01 Caixa de cola colorida
☐ 01 Caixa de cola colorida com gliter
☐ 02 folhas de papel chambril
☐ 02 cartolinas dupla face – cores variadas
☐ 01 Bloco Criativo – A4 – 235x325mm (32
folhas)
☐ 01 Bloco Creative– A4 – 235x325mm (50
folhas)

☐ 01 bloco de desenho A4 (folha grossa)
☐ 1 m de papel adesivo transparente.
☐ 01 pote de tinta acrílica 500ml
☐ 01 caixa de big giz de cera MULTICULTURAL –
12 cores.
☐ 02 caixas de giz super soft super macio
☐01 caixa de giz de cera normal – 12 cores
☐ 01 novelo de lã
☐ 01 rolo de barbante colorido
☐ 01 tela para pintura 30cm x 30 cm
☐ 01 pacote de tubos coloridos (canudos)
☐ 02 rolos de papel crepom
☐ 03 folhas de EVA (cores variadas com gliter)
☐ 02 folhas de EVA (cores variadas)
☐ 03 pincéis para pintura (no. 12 /nº14 e nº 16)
☐ 01 lixa fina
☐ 02 rolinhos para pintura médio
☐ 02 batedor para pintura
☐ 02 fitas crepe marrom (forte aderência)
☐ 01 pacote de palitos de picolé coloridos
☐ 01 pacote de massa de modelar de EVA para
artesanato – 250 gr.
☐ 01 pote de guache 500 ml
☐ 01 conjunto de bloco lógico

☐ 01 brinquedo pedagógico de acordo com a
faixa etária.
☐ 01 espelho 15X20
☐ 01 pacote de olhinhos plásticos
☐ 1 pacote de penas coloridas
☐ 1 metro de tecido em algodão estampado
☐ 01 caixa de pintura a dedo

☐ 02 potes de gliter
☐ 01 conjunto de tinta de rosto
☐ 01 bola de isopor grande
☐ 02 refil de cola quente fina
☐ 02 refil de cola quente grossa

UNIFORME

☐ Uniforme escolar diário – Será obrigatório o uso do uniforme completo;
☐ Uniforme de Educação Física (Camiseta e bermuda com o logotipo do Colégio)
☐ Calçado – Tênis sem cadarço
Os uniformes da Rede Salesiana Brasil de Escolas só poderão ser adquiridos:
 Através dos sites
www.rseloja.com.br
www.pluriforme.com.br
 Em Lojas Físicas credenciadas
 Casa do Colegial, Quadra 509, Bl B, Asa Sul, (61)3244-2512/3242-4423, email:
orcamento509@e-colegial.com.br;
 Livraria e Papelaria Flórida: Avenida Central, Bl 790, Lts 12/13 – Loja ½, Núcleo
Bandeirante. (61)3552-0139, email: papelariaflorida@hotmail.com.


Livraria LEITURA - Shopping Pátio Brasil – 3º. Piso, (61) 3225-4365 –
valeiturapatiodf@gmail.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES








O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do Colégio;
Será obrigatório o uso regular do material solicitado pelo colégio;
Não é permitido o uso de fichário;
Todo material deve ser identificado;
Outros materiais podem ser solicitados no decorrer do ano letivo.
Entrega do material dias 21 a 25/01/2019. Das 8h às 11h e das 13h às 17h.

INÍCIO DAS AULAS : 28/01/2019

