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Quantidade

Material escolar

1

Avental plástico para pintura, bem folgado, com manga
comprida (identificado) ou uma camiseta adulto usada
(identificada com o nome)

4

Argolas articuladas 30mm (identificadas)

2

Brinquedos adequados para aidade (grandes eresistentes).
Sugestões: carrinhos de boneca, bonecas (os),
panelinhas, fogões, mobílias, carrinhos, bichos de plástico,
brinquedo de encaixe feito de material plástico ou madeira.

10

Botões comuns grandes (coloridos)

1

Caixa de cola colorida (6 cores)

1

Caixa de giz de cera curto (12 cores)

2

Caixas grandes de massa de modelar soft (macia)

1

Caixa de hidrocor grossa Compactor Color (12 cores)

1

Caixa plástica organizadora-tamanho aproximado
20 cm x 30 cm

1

Caixa de lápis de cor tamanho jumbo hexagonal – 12 cores
(somente triangular)

1

Caneta permanente ponta grossa-preta (2mm)

1

Caneta permanente ponta grossa - colorida (2mm)

1

Conjunto de 6 tintas acrílicas neon

1

Folha de acetato laminado A3

100

Folhas de desenho A3 120g/m²

50

Folhas de desenho A4 120g/m²

1

Folha de papel crepom colorida

100

Folhas de papel reciclado tamanho A3 150g
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Quantidade

Material escolar

1

Garrafinha para beber água (identificada)

1

Guardanapo de tecido para o lanche, uso diário na
mochila (identificado com o nome da criança).

2

Jogo pedagógico (3 a 4 anos). Sugestões: quebracabeça, memória, dominó, Pula Macaco, jogos de
encaixe.

3

Lixas de espessuras variadas (fina, média e grossa)

1

Pacote de argila branca

1

Pacote de chenille colorido

1

Pacote de EVA tamanho A4 cores diversas

1

Pacote de folhas Color Set Cards A3 120g/m²

1

Pacote de folhas Color Set Cards A4 120g/m²

1

Pacote de folhas Kraft 180g A4

50

Palitos de picolé

1

Pasta maleta A3 POLIONDA (identificada)

1

Pincel de pintura nº 12 ou nº 14

1

Pote de areia magnética colorida

2

Potes de Tinta têmpera guache 250 ml
(1 cor vermelho e 1 cor branca)

10

Pratos de papelão nº 6

1

Rolo pequeno para pintura

1

Tubo de nanquim preto

1

Tubo de nanquim (qualquer cor- branca, amarela,
vermelha ou azul)

2

Tubos de cola branca 90g

1

Tubo de cola bastão grande

1

Vidro de anilina líquida comestível (cor a escolher)
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Observações
Ao longo do ano, de acordo com os Projetos que serão desenvolvidos
no Maternal 2, poderão ser solicitados outros materiais que não
constam na lista.
Alguns materiais que constam na lista, poderão ser solicitados
novamente ao longo do ano caso necessitem de reposição.
Também solicitamos que preferencialmente todo o material da lista
seja identificado com o nome do (a) aluno (a).
O material indicado na lista deverá ser entregue na data que será
marcada pela professora na Reunião de Pais no dia 21/02/2022. As
sacolas deverão vir identificadas com o nome completo do (a) aluno (a).
As sugestões dos livros de leitura para a Biblioteca da sala de aula serão
entregues pela professora na Reunião Individual com os Pais no dia
22/02/2022.
Todo o uniforme deverá ter o nome e a turma do (a) aluno (a).

Para sua comodidade, os materiais podem ser adquiridos na Livraria Clip
Independência. Fone: 3311-1328.

Uniforme escolar
O uniforme escolar padrão Bom Conselho está disponível nos seguintes
fornecedores:
Livraria Clip Independência
Endereço: dependências do Colégio Bom Conselho.
Telefones: (51) 3311-1328 e 3312-4680
Select Uniformes (E-Commerce)
selectuniformes.com.br
Telefone: (51) 99100-3868
E-mail: contato@selectuniformes.com.br
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