Rua José Maurício de Almeida, 1-84 – Novo Jardim Pagani – Bauru/SP
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www.colegioengler.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018
MATERNAL II (Deve completar 3 anos até 30/6/2018)
Material Individual:
01 Lápis preto nº2
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 Apontador plástico com depósito
01 estojo de hidrográficas de 24 cores
01 estojo com três divisões grande para canetinhas, lápis e lápis de cor.
01 Borracha branca macia
02 tubos de cola branca 90g
01 tesoura sem ponta
01 caderno pedagógico brochura capa dura quadriculado 1x1 (40 folhas)
01 caderno de desenho pequeno – 48 folhas
01 pacote de etiquetas (as etiquetas devem ser coladas na frente das capas dos cadernos e livros com o
nome da criança)

01 escova de dente, 01 toalha de mão e 01 creme dental, todos dentro de um estojo plástico que deverá
ficar na lancheira.
01 garrafinha plástica tipo squezze.
01 mochila grande.
01 lancheira
Livro:
Eu gosto mais – Integrado – Volume 1 – Ed. Infantil – Editora IBEP – ISBN - 9788534241281

*Opção de venda de livros no colégio, diretamente com as editoras no dia 06/02/2018. O
responsável deverá comparecer na escola para compra com os representantes.

Obs.:
1- Este material deverá ser entregue até o primeiro dia de aula;
2 – Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno;
3 – Os cadernos e livros encapados com plástico ou contact (para maior durabilidade) com nome na frente;
4 – O material (lápis, borracha, apontador, etc; deverá ser reposto ao longo do ano sempre que necessário;
5 - Sugerimos material de boa qualidade pela sua maior durabilidade (cadernos, lápis, apontadores,
tesouras, canetinhas).
6 – Dê preferência para caderno de capa dura pela maior durabilidade da capa (cadernos de capa dura, não
há necessidade de encapar)

O ALUNO DEVERÁ TRAZER TODOS OS DIAS DENTRO DE UMA MOCHILA GRANDE (se
possível que a mochila seja de rodinhas para dar independência a criança):
01 escova de dente, 01 toalha de mão e 01 creme
dental, todos dentro de um estojo plástico que deverá
ficar na lancheira.
01 lancheira
01 escova ou pente de cabelo
01 toalha de rosto
01 calcinha ou cueca

01 troca de roupa (uniforme)
01 agasalho (para o caso de esfriar)
01 sapato reserva (para emergências, proibido o uso de
chinelo, tamancos e sapatos do tipo crocs)
01 saco plástico para colocar roupa suja
Fraldas, pomada e lenços umedecidos (se usar)
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Rua José Maurício de Almeida, 1-84 – Novo Jardim Pagani – Bauru/SP
Fone: (14) 3239-3175 – e-mail: colegioengler@colegioengler.com.br
www.colegioengler.com.br

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018
MATERNAL II (complementar)
Observações importantes, leia atentamente.
1 – Este material deverá ser entregue por completo. NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS
INCOMPLETOS.
A entrega deverá ser feita nos dias 29 ou 30/01/2018, no horário das 8h às 11h ou das
14h às 17h sendo que o responsável pelo aluno deverá permanecer junto à funcionária do Colégio para
conferência dos materiais. Não sendo permitido deixar os materiais sem a conferência. Exija na hora da
entrega dos materiais o comprovante de entrega.
2 – Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno;

3 – Como opção, os Srs. Pais poderão optar por pagar a taxa de material complementar no valor
de R$ 130,00 - dividido em 02 parcelas de R$ 65,00 (1º semestre e 2º semestre), e a escola
providenciará este material.

01 agenda personalizada Colégio Engler ou similar (comprada na escola)
03 pote de massa de modelar soft 150g 1 azul, 1 vermelho e 1 amarelo.
01 rolo de fita crepe larga (50x50)
01 durex colorido
01 brinquedo para massinha de modelar
01 caixa de giz de cera curto – 15 cores
02 vidros cola 90g
01 bloco colorido criativo 325mmx235mm – 120g/m2 (32 folhas)
02 folhas de cartolina branca
02 folhas de color set LARANJA
02 folhas de papel crepom LARANJA
03 folhas de Eva 600x400x2mm LARANJA
01 folha de Eva glitter PRATA
01 folha de papel laminado PRATA
02 folhas de papel Kraft
01 folha de papel celofane AZUL
500 folhas de sulfite branca A4 75g/m²
01 pasta com grampo de trilho de papelão (vermelha)
01 pincel (chato) nº 12
01 caixa de tinta plástica com 06 cores
01 caixa de tempera guache lavável com 12 cores
01 vidro de tinta de tecido 35 ml. - AZUL
02 lixas d’agua – 01 grossa e 01 fina
01 balde de areia com pá
01 vidro de spray colorido para pintar cabelo
01 tinta dimensional 3D glitter - 35 ml.
01 revista para recorte
01 caixa de sapatos encapada com contact ou plástico vermelho
04 grampos de trilho
01 boia de braço
01 pacote de 500g de argila branca para modelagem

ENTREGA DA LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR:
29 ou 30/01/2018
DAS 8h às 11h ou das 14h às 17h.

