
 

MOCHILA CONTENDO: 

 01 avental. 

 01 lençol pequeno (com nome). 

 01 uniforme extra. 

 Fraldas e lenços umedecidos (caso a 

criança faça uso). 

 01 toalha de banho (bordada com o 

nome da criança). 

 01 toalha de mão (bordada com o 

nome da criança). 

 01 bolsinha (com creme dental, 

escova de dente e sabonete líquido.) 

 01 caneca com nome gravado. 

 

 

 

 

 

OUTROS MATERIAIS: 

 01 pasta catálogo A3, com 30 plásticos. 

 20 plásticos A3 ( para pasta catálogo). 

 01 revista grande (Cláudia ou Caras). 

 01 Livro de literatura infantil, de acordo 

com a faixa etária. Encapado com 

plástico transparente. 

 01 jogo de encaixe com peças plásticas 

ou quebra cabeça com material 

resistente. 

 01 fantoche. 

 02 brinquedos para uso coletivo 

(carrinhos, bonecos, panelinhas, entre 

outros). 

 01 adereço (óculos colorido, capa, 

peruca, chapéu, coroa ...), para ficar na 

escola. 

    
UNIFORMEo paradidáticos serão divulgados no in 0 

 Camisa com manga curta (unissex) 

 Camisa sem manga (unissex) 

 Camisa com manga longa (unissex) 

 Bermuda suplex (feminino)  

 Bermuda tactel (masculino)  

 Bermuda moleton (masculino)  

 Bermuda tactel com bolso cargo (masculino)   

 Short-saia tactel (feminino)  

 Calça tradicional de brim (unissex) 

 Calça tactel (unissex) 

 Calça corsário suplex (feminino) 

 Calça reta suplex (feminino) 

 Jaqueta tactel ou moleton azul-marinho (unissex) 

 Blusão de Moletom (unissex) 

 Jaleco branco de manga comprida de algodão 

 Vestido malha (feminino) 

 Tênis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

MATERNAL I 

REUNIÃO DE PAIS  
04 de fevereiro de 2020 
Matutino:  07h30 às 9h 

Vespertino: 14h30 às 16h 
 

INÍCIO DAS AULAS 
05 de fevereiro de 2020 

 

Livro paradidático: 

 Os livros paradidáticos serão divulgados no 

início de cada trimestre. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 

 Todo material deverá ser encapado e etiquetado 

com o nome do aluno. 

 Todo material desta lista deverá ser entregue 

no dia da 1ª REUNIÃO DE PAIS.     

SUGESTÕES DE LIVRARIAS 
 

 FTD - VENDAS NO COLÉGIO SÃO JOSÉ DO DIA 09/01 A 

10/02/2020.  

 LIVRARIA DO ESTUDANTE - Rua Antônio Ataíde, 687 - loja 
7/8  - Centro 

 PAPELARIA RAINHA - Rua Sete de Setembro, 463 - Centro 

 PAPELARIA MARQUEZINHA - Av. Jerônimo Monteiro, 60 - 
Centro   

 BLISS PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES - Avenida 
Sérgio Cardoso, 1023 - Garanhuns 

Malharias:  
 

Loucic (Shopping Praia da Costa—3340-6468) 
Kazza (Av. Luciano das Neves, 665– 3063-1257 ) 


