LISTA DE MATERIAL 2017
2° PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
LIVROS DIDÁTICOS
 Inglês/Música: MOL, Cláudia; CHANTAL, Kênia. Para cantar em Inglês. Miguilim.
MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS DIARIAMENTE.
 01 merendeira com:
 01 mochila com:
 1 garrafinha para água
 1 pasta Polionda – tamanho ofício/2cm
 1 guardanapo de pano
 1 agenda (da escola)
MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR NO COLÉGIO.
 1 blusa de malha usada grande (para pintura)
 2 cadernos brochura 60 folhas - pauta numerada 123 – margeado – formato: 310x215 mm
 1 caderno brochura 60 folhas- sem pauta
Obs.: os cadernos devem ser encapados e identificados na capa.
 5 lápis pretos nº2
 3 borrachas
 2 apontadores com depósito (com duas entradas, grosso e fino)
 1 tesoura sem ponta (com nome gravado)
 2 caixas de lápis de cor (JUMBO 12 cores)
 4 canetas de ponta porosa (preta)
 3 canetas de retroprojetor preta
 1 jogo pedagógico de acordo com a idade da criança (Sugestão: Ciabrink ou Grow)
 1 brinquedo: carrinho, kit panelinha, corda, etc.
 1 estojo de hidrocores grossas 12 cores
 1 livro de história (Será solicitado na Feira do livro, no mês de abril)
 2 revistas usadas para recorte (Sugestão: Pais e Filhos, Crescer, Quem, Viagem)
 2 revistas em quadrinhos
 2 pacotes de folha A4 (60kg)
 1 pacote de folha A4 colorido
 2 vidros de cola branca (90g)
 1 pincel nº 12
 2 CDs (virgem)
 1 pasta tipo Clear Book (30 folhas)
 1 lixa fina
 2 blocos A3 - Canson branco - 120g/m²
 1 blocos de papel canson A3 – 120 g/m² (cores variadas)
 1 prancheta aquarela com pastilhas (12 cores)
 2 pacotes de Lumine Paper
 3 caixas de giz de cera revestido de madeira (12 cores)
 1 caixa de lápis de cor aquarelados (12 cores)
 1 revista Passatempo (com nome)
 2 potes de massinhas de modelar-500g
 2 potes de tintas - guache branca 250g
 1 estojo (bolsinha) grande, com zíper (devem caber: apontador, lápis preto, lápis de cor, cola, borracha e tesoura).
 1 fita adesiva crepe marrom
OBSERVAÇÃO:
 todos os objetos devem ser identificados com o nome da criança, inclusive as peças de roupa e
uniforme. Dessa forma, poderemos auxiliar no cuidado e controle desses materiais.
 os materiais individuais, como caderno, lápis, borracha, etc., deverão ser repostos quando
solicitados pela professora.

