LISTA DE MATERIAIS 2019
Educação Infantil – Infantil 2 - DBQ
MATERIAL INDIVIDUAL
01 Caixa de lápis de cor triangular jumbo com 12 cores
01 Garrafinha para água com nome (para ir e vir)
01 Apontador para lápis jumbo com depósito
02 canetas de tecido (2 cores)
01 Estojo com 4 divisórias
04 Escovas de dentes com nome e capinha protetora
01 Caixa de giz de cera triangular jumbo, longo com 12 cores
01 Pasta polionda 2 cm na cor amarela
01 Tesoura escolar com mola, sem ponta (com nome gravado)
01 Pasta polionda 2 cm A3 amarela com alça
01 Pincel nº 18
01 Pote plástico pequeno (para guardar massinha)
01 Borracha triangular
05 Pastas de papelão com grampo na cor amarela
03 Lápis grafite jumbo triangular
01 kit lousa (quadro branco) medindo 30 x 40 cm com 02 canetas e 1
01 Estojo de canetinha hidrocor jumbo com 12 cores
apagador
01Troca de roupa para ficar na mochila com nome.
01 Foto 10x15 da família
(Entre as peças de roupa deverão constar: calcinha, cueca e meias)
01 Avental plástico para atividades de artes
01 Toalhinha, com o nome bordado, para ir e vir na lancheira
OBS: Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome da criança.
PAPÉIS
50 Folhas de sulfite branca A4
04 Placas de E.V.A. com gliter (cores variadas)
50 Folhas sulfite 40 branca A4
02 Rolos de papel crepom
50 Folhas de papel fluorescente A4
02 Folhas de etiqueta branca A5q 2372
50 Folhas de papel tilipaper
02 m de contact transparente
02 Folhas de papel color set (cores variadas )
02 Folhas de papel cartão (cor a escolher)
02 Cartolinas laminadas cores a escolher: azul, amarelo, vermelho ou verde
01 Placa de E.V.A com gliter branco
01 Folha de cartolina branca
10 envelopes A4
04 Placas de E.V.A. (cores variadas)
OBS: Os papéis não devem ser dobrados ou enrolados.
DIVERSOS
01 Revista para recorte
10 m de fita de cetim de 22 mm (cor a escolher)
01 Gibi infantil
10 m de fita de cetim de 7 mm (cor a escolher)
01 Jogo pedagógico com peças grandes e adequado à faixa etária de 4
01 m de TNT na cor vermelha
anos. (Jogos de montar do tipo Monta Tudo, Pinos Mágicos, Memória,
01 m de feltro (cor a escolher: azul, amarelo ou vermelho)
Quebra-Cabeças, Dominó, etc.)
01 Lixa n° 100
01 Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária de 4 anos (Kit cozinha,
01 Pacote de penas coloridas
kit cabelereiro, kit mecânico, kit boneca, kit médico, kit animais, etc.)
03 Pares de olho móvel pequeno
01 Novelo de lã (cor a escolher)
03 Pares de olho móvel médio
01 Tubo de gliter (cor a escolher)
03 Pares de olho móvel grande
20 Palitos de sorvete coloridos
01 Bolinha de sabão
20 Sacos plásticos tamanho ofício grosso sem furo
02 Pratos de papelão n° 4
12 Sacos plásticos tamanho ofício grosso com furo
20 Botões diversos
04 Cartelas de adesivos infantis
06 Saquinhos (hermético – 18 x 23 cm)
05 Saquinhos dourados para presente 60 x 70cm
03 Bandejas de isopor 20 x 15 cm
01 Pote de tinta guache 250 ml (cor a escolher)
01 Meia calça (usada) para artesanato
01 Rolo de durex colorido
12 Prendedores de madeira (para confecção de jogos)
02 Pacotes de lantejoulas com 50 unidades
01 Envelope 15 x 25 cm na cor vermelha
02 Dados (tamanho grande)
01 Vaso de cerâmica de aproximadamente 11 x 12 cm
10 Colchetes bailarina nº 5
01 Quadro de MDF 30 x 30 cm
03 Tubos de cola líquida branca
01 caneta de giz líquido para quadro preto (cor a escolher)
02 Tubos de cola bastão de 40g (de boa qualidade)
01 metalóide de 15 mm na cor verde
01 Caixa de tinta plástica
02 Porta-chaves de MDF cru com 3 ganchos (aproximadamente 25 x15
02 Potes de massinha de modelar (500g)
cm)
01 kit de moldes e rolinho para massinha
Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança
LIVROS
Material didático do Infantil 2- Girolhar – Etapa 4 deverá ser adquirido pelos pais/responsáveis no endereço: loja.edebe.com.br, a partir de 3 de dezembro
de 2018.
01 livro de história – Sugestões de autores: Ruth Rocha, Mary França, Eliardo França , Eva Furnari ou Andrey Wood.
Observações:







Uniforme: O uso do uniforme estabelecido pelo Colégio, conforme circular no site é condição obrigatória para os alunos participarem das
aulas e atividades oficiais da escola.
A agenda será doada pelo colégio.
Todo material deve estar etiquetado com o nome da criança.
24/01/2019: (5ª feira): Entrega dos materiais na classe das 7h30 às 9h30 (período matutino) e das 13h às 15h (período vespertino).
28/01/2019: (2ª feira): Início das aulas para todos os alunos, às 7h (período matutino) e às 13h (período vespertino).
29/01/2019: (3ª feira): Reunião de Pais, às 19h30.

