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              “O coração de uma criança é campo favorável à semeadura do bem”.  

Esperamos junto plantarmos as sementes. 

 

 
  

 

 

 

 

MATERIAIS SERÃO ENTREGUES A PROFESSORA NA SALA DE AULA 

Marcar todos os materiais com o nome da criança 

 01 - Mochila (Materiais para trazer todos os dias na 

mochila: muda de roupa, calcinha ou cueca, par de 

meias, fralda, toalha); 

01- Agenda escolar (ADQUIRIR NO COLÉGIO, (OPCIONAL)); 

R$ 33,00 (à vista) ou R$ 35,00 (2 vezes no cartão); 

01 – Brinquedo pedagógico, apropriado para a 

idade da criança (ex: jogo de encaixe, empilhar ou rosquear....); 

01 – Nécessaire contendo: escova de dente / 

creme dental / toalha pequena(mão) / sabonete; 

01 – Avental; 01 – Copo / garrafinha (plástico ou inox); 

01 – Rolinha para pintura; 01- Pincel (nº 08 ou 12 de cabo comprido); 

01 – Tesoura escolar (sem ponta); 01 – Livro de literatura infantil (escolha livre -

fábulas); 

01 – Estojo escolar; * Lápis com borracha (Quantidade de acordo 

com a necessidade da criança); 01 – Caderno de desenho (capa dura/grande/130 

folhas); 

MATERIAIS SERÃO ENTREGUES NO COLÉGIO UMA SEMANA ANTES DE INICIAR AS AULAS 

03 – Cartolinas Carmen; 01 – Cola gliter; 

02 – Cartolinas guache; 02 – Colas de isopor; 

02 – Papéis laminados; 02 – Colas brancas; 

02 - Papéis madeira; 02 – Colas coloridas; 

02 – Papéis crepon; 02 – Colas alto relevo (cores variadas); 

02 – Papéis 40 kg; 01 – Caixa de hidrocor; 

03 - Emborrachados(EVA) (3 folhas cores variadas); 02 – Caixas de gizão de cera; 

04 – Envelopes brancos (tamanho A 4); 01 – Caixa de lápis de cor; 

01 - Pacote de canudo; 04 – Caixas de massa de modelar; 

01 – Piloto para tecido; 02 – Durex colorido (cores variadas); 

01 – Piloto permanente; 01 – Durex transparente (larga); 

01 - Rolo de barbante; 50cm – Feltro (cor a critério); 

02 – Tintas guache (cores variadas); 01 – Pacote de palito de picolé; 

02 – Tintas para tecido (cores variadas); 01 - Pasta com elástico (para colecionar as atividades de sala); 

01 – Pacote de papel Filipinho (criativo);  

01 -Resma de papel A 4. (Nesta faixa etária o papel é utilizado para execução de tarefas diárias). 
Objetivo: Desenvolver a coordenação psicomotora através de colagem, pinturas a dedo, pintura com pincel, dobraduras, 

trabalhos referentes a Projetos Pedagógicos, entre outros. 

 Trazer a resma de papel no ato da matrícula. 

End: Conj. Benedito Bentes I, / Rua Afra Pereira Lima, Qd A 06, 105 / CEP 57.084.006. Maceió – AL /www.colegiofantastico.com / Fone: 3344 – 1377 / 98802 3957 / 98802 - 4070 

 

http://www.colegiofantastico.com/

