LISTA DE MATERIAIS 2019
Educação Infantil – Infantil 1 – DBA
MATERIAIS INDIVIDUAIS
MATERIAL COMPLEMENTAR- KIT ARTE
01 camiseta usada de adulto (para atividades de artes)
01 pote de tinta guache 250 ml (amarela)
01 pote de tinta para tecido 37 ml (cor a escolher)
50 palitos de sorvete colorido
02 paninhos (do tipo perflex) para atividade
05 botões grandes coloridos
05 botões médios coloridos
01 pincel para pintura (tamanho 18mm)
OBS: todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.

01 estojo com três divisórias
01 caixa de giz com 12 cores
01 jogo de canetas hidrocor gigante com 12 cores
01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
02 potes de massinha (do tipo “uti guti”) 500g
30 palitos de churrasco
01 rolinho para pintura

PAPÉIS
01 caneta retroprojetor ponta grossa – 20mm (cor a escolher)
01 color set (cor a escolher)
10 sacos plásticos com furo (grosso)
01 cartolina branca
04 placas de E.V.A liso (2 pretas e 2 vermelhas)
01 lixa grossa
02 placas de E.V.A com gliter (preta e vermelha)
01 esponja de cozinha
01 placa de E.V.A (45x60 cm) branca de (5 mm)
01 pacote de papel sulfite colorido A4 (100 folhas) com 4 cores
02 rolos de papel crepom (amarelo, vermelho, azul ou verde)
05 envelopes A4
OBS: Os papéis não devem ser amassados, enrolados ou dobrados

DIVERSOS
50cm de tecido de algodão cru
01 lupa pequena
10 metros de fita de cetim 07 mm de largura (cor a escolher)
01 pasta polionda 2cm (tamanho padrão na cor verde)
02 pastas (do tipo clear book) com 20 plásticos (verde e vermelha)
01 almofada com nome da criança
01 brinquedo adequado à idade (kit cozinha, cabeleireiro, animais,
carrinhos, bonecas, etc.)

PARA FESTA JUNINA:
•
02 colheres de pau
•
01 pandeiro de plástico
MATERIAL PARA AS HOMENAGENS:
• Pais: 01 boné liso e sem estampa para o papai (cor a escolher);
• Mães: 01 camiseta na cor branca e lisa do tamanho da mamãe;
• Avós: 04 canecas acrílicas com tampa rosca branca para
personalizar e 01 caixa de MDF crua 10x10x05cm.

OBS: todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.

HIGIENE
01 garrafinha plástica para água com nome
01 troca de roupa do uniforme para deixar na mochila com nome (entre as peças de roupa de verão constar: calcinha, cueca, meias e uma toalha de
banho)

LIVRO DIDÁTICO
Coleção Girolhar – Etapa 3: deverá ser adquirida pelos pais/responsáveis, na forma “on line”, no endereço: loja.edebe.com.br, a partir de 3 de
dezembro de 2018.

LIVROS PARADIDÁTICOS
1 livro de história.
Sugestão de autores: Ruth Rocha, Mary França, Eva Furnari ou Sonia Junqueira – Coleção Estrelinha I, II e III.
Outros projetos de leitura realizados: acervo da classe e da biblioteca do colégio.

Observações:
❖ Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio é condição obrigatória para os alunos participarem das aulas e atividades oficiais da escola.
❖ Uniforme do Balé (meninas): collant cor de rosa, sapatilha cor de rosa, sainha cor de rosa, meia calça cor de rosa (somente nos dias de frios), 01
bichinho de pelucia que tenha em casa, em tamanho médio (mais ou menos 0,40cm);
❖ A agenda será doada pelo colégio.
➢ Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
➢ 25/01/2019 (6a feira): Entrega dos materiais na classe das 13h às 15h.
➢ 28/01/2019 (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos às 13h.
➢ 02/02/2019 (sábado): 1ª reunião de Pais; EF1 às 8h e EI às 9h na sala de aula.

