CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “CRIANÇA FELIZ”
“No barco da vida, remamos com você, criança, que é a nossa esperança”.
Pç. Cláudio Manoel, 01. Centro. Mariana – MG. CEP: 35420-000. Telefones: (31) 3557-1251 e (31) 97339-5519

www.ceicriancafeliz.com.br

Maternal
Lista de Materiais Escolares 2019
**Atenção: Todo o Material Escolar deverá ser etiquetado com o nome da criança. **
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Mochila com tamanho adequado à criança
Lancheira
Avental infantil para atividades extras
Caderno grande de capa dura com 96 folhas (sem pauta)
Lata de extrato de tomate vazia e decorada
Caixa de sapato de adulto decorada
Caixa de tinta guache (12 cores)
Brilho Cola
Lápis de escrever (triangular)
Borracha macia
Pote de massa de modelar (Sugestão: Soft)
Caixa de giz de cera com 12 cores (Sugestão: Eco Giz)
Jogo de pincel atômico com 12 cores
Caixa de colas coloridas (Sugestão: Aplicola)
Pincel nº 16
Durex coloridos (Cores de sua preferência)
Livro infantil para criança de 3 anos
Pacote de palito de picolé (colorido)
Pacote de papel Ofício A4 com 500 folhas brancas
Pacote de papel Ofício A4 com 100 folhas coloridas (cor azul)
Pasta de plástico com trilho
Bloco de papel Colorset
Brinquedo pedagógico com peças grandes de encaixes
Revista para recortes
Kit para higiene bucal (escova de dentes, creme dental e toalhinha) p/ ficar na escola
Garrafa plástica com água para ficar na mochila (colocar o nome da criança)
Tela para pintura 20 x 30 cm
Tubo de cola branca 90 g
Pacote de Papel Canson A3
Bastão de cola quente fino
TNT vermelho
Folha de papel Colorset decorado
Rolos de papel toalha
Pacote de canudos sanfona
Pacote de Colheres descartáveis
Pacote de copos descartáveis (200 mL)

 Caso haja necessidade de algum outro material para projetos específicos, será solicitado ao
estudante durante o ano letivo.
 Peças do uniforme deverão ser identificadas com o nome da criança.
 Obrigatórios usos de uniforme completo e tênis;
 Uso diário: tênis vermelho e meias brancas;
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 Uso do uniforme social para as festividades anuais: tênis branco e meias brancas ¾

Uniformes diário e social:




Joana: Rua Prefeito João Sampaio, 158 – São Gonçalo. Telefones: 3557-2483 e 98819-2483
Ana Beatriz: Rua Direita, 67. Centro. Telefones: 3558-1651 e 98717-1787
Recriar Modas: Rua Dom Viçoso, 172 – Centro. Telefone: 98299-4607

