LISTA DE MATERIAL – 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL I
PAPÉIS
3 blocos de desenho A3, coloridos
2 blocos de papel canson A3
1 bloco de papel canson A4
1 papel crepon
50 cm de plástico cristal (grosso de mesa)
1 metro de plástico bolha
1 metro de contact trasparente
ARTES NA SALA
2 tubos de cola (90g)
4 grampos plásticos (tipo trilho)
1 camiseta velha (do pai ou da mãe) para pintura
1 pacote de lantejoulas grandes (qualquer cor)
8 envelopes coloridos (médios)
1 jornal
2 potes para gelatina com tampa (pequenos)
5 pratos de papelão médios
5 metros de fita mimosa
1 pacote de balões
2 sacos celofane (tamanho médio)
1 fita crepe marrom (larga)
2 sacos plásticos A3 (04 furos) grosso transparente
1 pacote de areia colorida
1 massa de modelar de EVA

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 massa de modelar – barra única
1 pincel ref. 815 nº 18
1 estojo de canetinhas hidrográficas grossas laváveis
(6 cores)
1 caneta permanente preta
1 caixa de Ecogiz de cera (ponta única)
2 potes de tinta guache (250ml)
1 rolinho de espuma para pintura
1 caderno de desenho grande (não milimetrado) para
Inglês, 48 folhas
2 canetas pretas soft point
1 caixa de EcoLápis triângular jumbo (12 cores)
1 lanterna
1 lupa
1 cadeado com chave
1 caneta marca texto amarela
1 cesto de vime (pode ser usada)
1 pacote de argila branca (será pedido durante o ano)

GERAL
1 pacote pequeno de confeito comestível
1 boné (com nome) para ficar na escola
2 pacotes de prendedores mini
1 mochila
1 lancheira
2 fotos 3x4 (com uniforme)
1 copo plástico com nome para ficar na escola
1 pacote de canudinho sanfonado
1 colher com nome para ficar na escola
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)
1 pasta com elástico (para tarefas)
10 forminhas para cupcake
MATERIAL DE HIGIENE
1 pote de lenço umedecido (grande)
1 calça de agasalho e 1 blusa (qualquer cor, sempre na
mochila, para reserva)
1 calcinha para meninas (sempre na mochila, para
reserva)
1 cueca para meninos (sempre na mochila, para reserva)
1 caixa de lenço de papel
1 caixinha de algodão
SUCATAS PARA FICAR NA ESCOLA ( DOAÇÃO)
Pratinhos de Isopor, conta gotas, caixinhas de remédio,
rolinhos de papel, fantasias usadas, tampinhas de garrafa
pet, CDs usados, rolhas de cortiça.
MATERIAL PEDAGÓGICO
1 jogo educativo correspondente a faixa etária (usado)
1 almofada pequena (com nome)
ARTE (trazer em uma sacola separada)
1 tela para pintura (30x40cm)
Caso tenha, favor trazer: botões de tamanhos variados,
brilhos e lantejoulas, pratinhos de isopor, cones de linha,
carretilha de linha.
Os livros didáticos deverão ser adquiridos diretamente
no site das editoras. Maiores informações na secretaria
do Colégio.
Obs: Favor colocar nome do aluno em todos os intens,
com letra CAIXA ALTA (maiúscula), pois será devolvido,
no final do ano, o que sobrar.Todo material deve ser
entregue na escola dia 31/01/19, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min às
15h30min.
Início das aulas: 05/02/19 às 13h
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