
 

 

LISTA DE MATERIAIS- 2019 
Jardim 1 (03 anos) 

 

*Todos os pertences de uso pessoal deverão ser enviados identificados com o nome e sobrenome 

do (a) aluno (a); 

 

****Os materiais solicitados nesta lista deverão ser entregues no Colégio até o dia 04/02/19; 

*****As aulas iniciarão no dia 04/02/19. 

 

Quantidade Materiais Pessoais 
 

01 Necessarie,com ziper, contendo: 
1 escova dental; 
1 creme dental  
1 toalha de rosto 
1 sabonete líquido (Será usado para lavar as mãos e eventuais banhos) 
1 pente ou escova de cabelo infantil 
A necessarie ficará na bolsa da criança. 

01 Garrafinha ou squezze para água ( ficará no colégio e retornará para casa na sexta-
feira para higienização completa).  
 

01 Sacola plástica deverá ser mantida na bolsa da criança para separar roupas 
usadas/sujas. 

01 Toalha para eventuais banhos (deverá ser mantida na bolsa) 

01 Lençol infantil e 01 manta ou cobertor para os dias que estiver frio- para o momento 
do descanso- Para as crianças que contratarem o integral (retornará na sexta-feira 
para ser higienizado em casa.) 

01 Estojo escolar com 3 divisórias contendo: 3 lápis gripp triangular grafite, 01 
adaptador para escrita (modelo pêra ou triângulo), 02 borrachas brancas macias, 01 
apontador com depósito, 1 caixa de lápis de cor triangular com 12 cores, 01 caixa de 
giz de cera com 12 cores, 1 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores e 01 tesoura 
vai e vem infantil (sem ponta com mola de abertura automática), 01 agulha grossa 
nº13; 

01 Bíblia (João Ferreira de Almeida, na versão revista e atualizada SBB).  

01 Avental infantil de plástico ( para pintura) 

01  Pasta polionda amarela A3 com elástico e alça 

06 Divisórias (brancas) para fichário com 4 furos 

05 Envelopes brancos A4 

03 Plásticos transparentes A3 

Materiais Coletivos 
01 Conjunto com 6 colas coloridas 

01 Conjunto com 06 massinhas de modelar SOFT- Acrilex 

04 Tubos de cola líquida branca com 110g cada 

01  Rolinho para pintura com 100mm 

02 Blocos de papel A3 

03 Rolos de fita crepe -Larga 

03 Rolos de fita dupla- face- larga 

05 Potes de tinta Guache de 250ml cada, nas cores: branco, amarelo, azul, vermelho e 
verde 

03 Rolos de durex colorido 

02 Blocos criativos de color set A4 

01 Pincel chato nº16 

01 Esponja de espuma (banho) 



02 Folhas de papel Kraft 

02 Blocos de papel textura (Eco Cores) 

06 Rolos de papel crepom nas cores : amarela, verde, vermelha, azul e branca 

500 Folhas de papel sulfite ( das seguintes marcas: Chamex ou Suzano Report Premium) 

01 Metro de contact transparente 

05 Cartolinas brancas 

10 Botões médios e 10 grandes (coloridos) 

05  Papéis cartão, sendo cada um nas seguintes cores: amarelo, vermelho, azul, verde e 
preto 

03 Color set sendo cada uma nas seguintes cores: vermelho, azul e amarelo 

08 Placas de EVA, nas seguintes cores: 1 branca, 1 amarela, 1 azul, 1 verde, 1 
vermelha, 1 preta, 1 marrom e 1 laranja. 

02 ou mais Revistas com figuras e escritas para pesquisa e recorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

**USO DO UNIFORME A PARTIR DO JARDIM 1 É OBRIGATÓRIO.  

A PARTIR  DO DIA 04/02/19 TODOS DEVERÃO ESTAR COM UNIFORME COMPLETO. 

 

**SEGUE CONTATO PARA ENCOMENDA DE UNIFORMES: 

Rits Moda: 3876-0435 

 

Caso haja dúvidas, entre em contato conosco, pelos telefones: 3886-0725 ou (19)98357-7555 

NORMAS E PROCEDIMENTOS 

O Colégio Cristão Attos possui Normas e procedimentos específicos com a nossa individualidade. 

É muito importante que os pais ou responsáveis pelos alunos as conheçam por meio da agenda do 

aluno e do Manual dos Pais que está disponível em nosso site.  

 

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS NO COLÉGIO 

A partir de 2019, alguns materiais escolares que serão utilizados pelas crianças durante o ano, 

serão personalizados com o Logo do Colégio e deverão ser adquiridos em nossa secretaria, a partir 

do dia 04/02/19: 

 01 Fichário com 4 furos branco (com o logo do Colégio) 

 01 Refil para fichário universitário branco pautado com linhas e com 4 furos (100 

folhas) 

 05 divisórias personalizadas 

 01 caderno personalizado pelo Colégio  



 

VALORES EXTRAS 

 Estudo do Meio 

Para ampliar o conhecimento e solidificar a aprendizagem dos conteúdos que serão trabalhados 

durante os semestres, a partir do Jardim 1, o Colégio, realiza estudos do meio em locais que as 

crianças tenham a oportunidade de vivenciar a prática do que foi estudado em sala de aula, como: 

zoológicos, aeroportos, represas, museus, aquários, no sistema de tratamento de água da nossa 

cidade, entre outros locais.  

As datas , os locais que serão visitados e os valores (aproximados) , serão informados em nossa 1ª 

reunião de pais de 2019. 

 Lembranças em homenagem ao dia das mães e ao dia dos pais 

O Colégio Cristão Attos é totalmente a favor da instituição familiar e anualmente homenageamos as 

Mães e os Pais com uma singela lembrança.  

Para facilitar o pagamento, em 2019 cobraremos o valor de R$50,00 por lembrança, que deverá ser 

pago junto com o material apostilado. 

A aquisição das mesmas NÃO É OBRIGATÓRIA. Entretanto, a confecção da lembrança será 

realizada  mediante pagamento nos dias estipulados. 

 


