
 

AMA – ASSOCIAÇÃO MARIA AUXILIADORA 

COLÉGIO FRANCISCANO SÃO JOSÉ 
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LISTA DE MATERIAL – PRÉ I – 2019 
 Giz de cera com 12 cores 

 Uma caixa de lápis de cor com 12 cores 

 Uma caixa de pintura a dedo com 12 cores 

 Uma caixa de camisa forrada 

 Um pote plástico vazio com tampa para guardar a massinha de modelar 

 Dois livros de história 

 Um jogo de canetinhas com doze cores 

 Duas caixas de massinhas de modelar, a base de amido, com doze cores 

 Uma caixa de sapato forrada 

 Uma tesoura 

 Um pincel chato número 10 (macio) 

 Dois tubos de cola pequenos 

 Um jogo de montar de acordo com a idade 

 Revistas e jornais 

 Uma camiseta para pintura 

 Um boné 

 Fantasias (roupas e acessórios) 

 Um tapete 

 50 palitos de picolé coloridos 

 Sucatas (copinhos de iogurte, potes, tampinhas, caixinhas, bandejinhas de isopor...) 

 Um tubo de cola gliter 

 Um pote de purpurina em pó 

 12 prendedores de roupa coloridos 

 Um jogo quebra-cabeça de acordo com a idade 

 Um brinquedo para ficar na escola 

 Meninos: um conjunto de animais ou de carrinhos pequenos 

 Meninas: um conjunto de panelinhas ou um conjunto de salão de beleza 

 50 canudinhos 

 Cola colorida (uma caixa) com 6 cores 

 Uma caneta de escrita permanente 

 Uma foto ¾ 

 Uma lixa de fogão 

 Um rolo de fita adesiva decorada 

 Um estojo simples com zíper 

 Um estojo com duas divisórias 

 Dois panos multiuso 

 Um refil de sabonete líquido 

 Um pacote de toalhas umedecidas 

 Um pacote de folhas ofício neon coloridas 

 Botões coloridos grandes 

 Tecidos (retalhos tricoline) 

 Uma folha de EVA gliter 

 Um pacote de bolinhas de gel 

 Um caderno grande sem linhas, sem espiral e com capa dura 

 

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

      * Todo material e o uniforme deverão ser identificados com o nome da criança. 

     * REUNIÃO DE PAIS: dia 11 de fevereiro às 20h, no Salão Madre Bernarda do Colégio. 

     * INÍCIO DO ANO LETIVO: dia 14 de fevereiro de 2019, das 13h30min às 15h30min.  
 


