
                              LISTA DE MATERIAIS- 2020 

MI 

(02 anos até 31/03) 

 

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

sobrenome do (a) aluno (a); 

***Para os novos alunos, os materiais solicitados nesta lista deverão ser entregues no 

Colégio assim que concluir a adaptação; 

****Para os alunos que já estudam no Colégio, deverão enviar os materiais até o dia 

31/01/2020 

 

Quantidade Materiais Pessoais 
 

01 Kit higiene: necessarie,com ziper, contendo: 
1 escova dental; 
1 creme dental  
1 toalha de rosto 
1 pomada para prevenir assaduras ( se a criança não for desfraldada) 
1 sabonete líquido (Será usado para lavar as mãos e eventuais banhos) 
1 pente ou escova de cabelo infantil 
A necessarie ficará no colégio e retornará toda sexta- feira. 

01 Copo com tampa e bico- 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 Kit descanso: Lençol infantil e 01 manta ou cobertor para os dias que estiver frio- 
para o momento do descanso (retornará na sexta-feira para ser higienizado em casa.) 

01 Estojo escolar simples, sem divisória e sem personagens, contendo: 1 caixa de gizão 
triangular jumbo (com 12 cores)- Ficará no Colégio e retornará no final do ano 

01 Agenda exclusiva do Colégio (deverá ser adquirida na secretaria do Colégio).  
Esta agenda é um dos principais meios de comunicação entre o Colégio e a família, 
nela será anotada a rotina diária da criança e deverá vir para o Colégio todos os dias. 

Materiais Coletivos 
01 Estojo escolar simples com 3 (três) divisórias ou 3 estojos simples contendo:  

12 lápis de cor jumbo triangular+ 12 giz de cera jumbo + 12 canetinhas ponta grossa- 
jumbo (todos os itens deverão vir identificados com o nome da criança) 

01 Livro infantil dos seguintes títulos:  
 
Pinóquio ou Cinderela ou Soldadinho de chumbo ou Branca de Neve ou Os três 
porquinhos ou O Patinho feio. 
 
Obs: Os pais deverão escolher apenas 1 (um) livro dos títulos sugeridos acima 
para enviar para o Colégio. 

01 Bíblia infantil ilustrada (editora todolivro ou geográfica) Favor colocar nome e 
sobrenome da criança. 

01 Caderno de cartografia (desenho) 96 folhas-espiral (275x200mm) 

01 Blocos de papel A3 

02 Rolos de fita crepe –Larga 

02 Rolos de fita dupla- face- larga 

01 Avental infantil plástico 

01 Conjunto com 6 massinhas de modelar SOFT-acrilex 

01 Rolinho pequeno para pintura (100mm) 

01 Pincel chato nº16 



01 Esponja de espuma (banho) 

04 Folhas de papel Kraft 

01 Bloco de Flipchart (branco) 

01 Bloco de papel textura (Eco Cores) 

04 Presilhas Romeu e Julieta (brancas) 

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

02 Metro de contact transparente 

04 Papéis crepom, sendo cada um nas seguintes cores: vermelho, azul, branco e 
amarelo 

02 Cartolinas brancas 

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 branco, 1 amarelo, 1 azul, 1 verde, 1 
vermelho, 1 preto, 1 marrom e 1 laranja. 

02 Cola branca líquida de 35g (Tenaz ou pritt) 

02 Tubos de cola bastão (Pritt ou Acrilex) 

01  Conjunto de balde e pá para brincar na areia 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS 

O Colégio Cristão Attos possui Normas e procedimentos específicos para 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, para que saibam, por exemplo, os 

horários de entrada e saída, dia do brinquedo, etc. 

 

USO DA AGENDA 

O Colégio Cristão Attos possui uma agenda própria, onde as educadoras fazem os registros diários 

das refeições e trocas das crianças. A agenda é um importante meio de comunicação entre escola e 

família, por isso todos deverão adquiri-la. 

A agenda é vendida na recepção do Colégio, poderá ser paga no cartão (débito ou crédito em 2X) 

ou à vista com dinheiro. *Favor trazer o dinheiro trocado* 

 

 
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 2020 cobraremos o valor de R$20,00, por cada lembrança, 

totalizando R$ 40,00 que deverá ser pago a vista ou em 2X no cartão de crédito até o dia 

06/03/20 

Mas, a aquisição das mesmas NÃO É OBRIGATÓRIA.  

A encomenda e confecção da lembrança será mediante pagamento no dia estipulado. 


