
 

 

AMA – ASSOCIAÇÃO MARIA AUXILIADORA 

COLÉGIO FRANCISCANO SÃO JOSÉ 
Av. 15 de Novembro, 237 CEP: 99700-306 Erechim –RS, Brasil 

Fone: (54) 2107-0707 
 

LISTA DE MATERIAL – MATERNAL – 2019 
 

 Giz de cera (meu primeiro giz) 

 Uma caixa de pintura a dedo 

 Dois livros de história de acordo com a faixa etária 

 Um jogo de pincel atômico 12 cores 

 Duas caixas de massinha de modelar a base de amido (12 cores) 

 Um pincel número 16 

 Dois tubos de cola grande 

 Uma toalha de rosto com alça 

 Refil de sabonete líquido pequeno 

 Uma camiseta média, com mangas longas para pintura 

 Um boné 

 Um tapete identificado 

 Três panos multiuso 

 Dois brinquedos para ficar na escola 

 Um brinquedo musical 

 Uma almofada 

 Três cores de Cola colorida 

 Duas cola gliter 

 Um marcador permanente 

 Um pacote de folhas ofício neon coloridas 

 Uma folha de EVA glíter 

 Uma foto ¾ 

 Uma foto 10x15 

 Um jogo de lençol 

 Um cobertor 

 Um travesseiro 

 6 prendedores de roupas tamanho grande 

 Dois pacotes de lenços umedecidos para uso coletivo 

 Dois tubinhos de purpurina (gliter em pó) 

 Uma escova de dente usada 

 10 canudinhos de plástico de diâmetro largo 

 10 balões nº 7 coloridos 

 0,60 cm de retalho de tecido colorido 

 Um rolinho de pintura tamanho pequeno 

 Jornal 

 Sucatas 

 “Cacarecos” que não funcionam mais (telefone, celular, calculadora, teclado, câmera fotográfica, secador de cabelos, 

chapinha, utensílios de cozinha, entre outros) 

 

* O uso do uniforme e da agenda são obrigatórios e deverão ser adquiridos na Loja do Colégio, a partir de 04 de 

fevereiro. 

* Todo material e o uniforme deverá ser identificado com o nome da criança. 

* REUNIÃO DE PAIS: dia 11 de fevereiro às 19h, no Salão Madre Bernarda do Colégio. 

* INÍCIO DO ANO LETIVO: dia 14 de fevereiro de 2019, das 13h30min às  14h30min 


