LISTA DE MATERIAL
2022
MATERNAL 1
UNIFORME ESCOLAR
Para uso diário

Uso diário:
 Camisa de manga curta em malha PV (modelo CBG)
 Calça de tactel (modelo CBG)
 Calça de helanca (modelo CBG)
 Bermuda tactel (modelo CBG)
 Short saia para alunas até o 3º ano do ensino fundamental
 Tênis
 Meia
Para Educação Física:
 Camiseta de malha PV (modelo CBG)
 Bermuda tactel (modelo CBG) masculina
 Bermuda de helanca (modelo CBG) feminina
 Tênis
 Meia
Agasalho:
 Modelo CBG ou outro casaco de moletom aberto na frente

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
O material é de uso individual. TODO o material deverá ser marcado com o nome e sobrenome
do aluno.
Trazer no 1° dia de aula e deverá ser entregue para a professora regente.
 01 Sabonete (repor quando necessário)
 01 Saboneteira
 01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário)
 01 Pomada para assaduras (repor quando necessário)
 01 Toalha de lavabo com nome da criança
 01 Pente ou escova de cabelos
 01 Shampoo com condicionador
 01 Repelente infantil contra insetos
 10 Pacotinhos de guardanapo ou lenços de papel bem fofos e macios para limpar nariz (repor
quando necessário)
 01 Toalha de banho (será enviada para casa toda sexta feira, para higienização)
 01 Bolsa plástica para guardar a roupa suja (será vendida na escola)
 01 Chupeta (se usar)
 01 Copo antirrespingo com tampa
 01 Escova dental com tampa
 01 Pasta dental
 01 Pacote de algodão em bolinhas
 01 Pote de sorvete com tampa, vazio, limpo e seco (para armazenar objetos de higiene).
MATERIAL QUE DEVERÁ VIR NA BOLSA TODOS OS DIAS







PARA CRIANÇAS QUE FICAM HORÁRIO
PARCIAL
01 Babador
04 Fraldas descartáveis
03 Mudas de roupas de acordo com a
estação
02 Mudas de roupa da estação oposta
01 Agenda escolar exclusiva (adquirir no
setor financeiro do CBG)

PARA CRIANÇAS QUE FICAM HORÁRIO
INTEGRAL
 02 Babadores
 06 Fraldas descartáveis
 03 Mudas de roupas de acordo com a
estação
 02 Mudas de roupa da estação oposta
 01 Agenda escolar exclusiva (adquirir
no setor financeiro do CBG)

MATERIAL PARA USO EM SALA
 01 Pen drive 8 GB(OPCIONAL: Para as famílias que desejarem uma coletânia de fotos dos
momentos do estudante no Colégio)
 01 Tela de arte para pintura 30X40
 01 Camisa grande COM NOME para proteção do uniforme nas aulas de artes (não aceitaremos

avental).
 02 Brinquedos: 1 carrinho e 1 bola de borracha (se a sua criança for menino)
Atenção: por motivo de segurança, os brinquedos não podem ser de plástico
 02 Brinquedos: 1 boneca e 1 jogo de fogão e panelinha (se a sua criança for menina)
Atenção: por motivo de segurança, os brinquedos não podem ser de plástico
 01 Estojo de pincel atômico (c/06)
 01 caixa de giz de cera nº 1- MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA
 01 A Bíblia das criancinhas. Sugestão: Editora SBB
O MATERIAL ARTÍSTICO SERÁ CONFERIDO POR PROFISSIONAIS DO COLÉGIO.
TRAZER NOS DIAS 24 DE JANEIRO À 28 DE JANEIRO DE 2022
 03 folhas de EVA (glíter, atoalhada,lisa)
 02 Caixas de massa para modelar à base de amido (verificar uma marca de qualidade que
permita facilidade no manuseio)
 50 folhas de papel tamanho A3 – 60kg
 02 Folhas de papel Colorset (cores variadas)
LIVROS DE LITERATURA
1,2,3 Quem está na fazenda? (Para Meninas )
Ilustrador Cocoretto
Tradutor: Gilda de Aquino
Editora Brinque-Book na Mochila
1,2,3 Quem está na selva? (Para Meninos )
Ilustrador Cocoretto
Tradutor: Gilda de Aquino
Editora Brinque-Book na Mochila

