PRÉ I – EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019

LISTA DE MATERIAIS

□ 01 Bolsa escolar
□ 01 Balde para brincar na areia
□ 01 Caixa grande (resistente e encapada)
□ 01 Pasta com alça
□ 01 Jogo Pedagógico (plástico / encaixe)
□ 01 Quebra-cabeça (peças grandes)
□ 02 Revistas usadas
□ 01 Caderno de desenho/ 100 folhas/ grande
□ 01 Caixa de lápis de cor
□ 01 Tesoura sem ponta
□ 01 Caneta de retro projetor preta nº1
□ 01 Estojo contendo: 02 lápis de escrever, 02 borrachas macias e 01 apontador
□ 01 Pincel Nº08
□ 01 Caixa de tinta (pintura a dedo)
□ 01 Caixa de giz de cera (curto e grosso – 12 unidades)
□ 01 Pote de massinha de modelar (500gr)
□ 01 Pote de tinta de pintura rosto líquida
□ 01 Caixa de cola colorida (com 6 unidades)
□ 02 Colas gliter cristal
□ 02 Colas brancas (110 gr)
□ 01 Tubo de gliter (pó)
□ 01 Pacote de palito de sorvete colorido
□ 01 Pacote de bexigas
□ 01 Durex colorido
□ 01 Caixa de sucata contendo: 20 botões, 06 retalhos de tecido (patchwork) de 20 cm, 2 rolhas e 5 saquinhos
de pipoca.
□ 01 Fita crepe larga
□ 30 Saquinhos plásticos
□ 100 Folhas de papel sulfite (tamanho A4 – branca)
□ 03 Folhas de E.V.A. (branco, azul e roxo) *
□ 01 Folha de E.V.A. estampado *
□ 03 Papéis color set (azul escuro, azul claro e rosa) *
□ 01 papel crepom (verde) *
□ 01 Folha de papel color set estampado *
□ 20 Folhas de papel canson (tamanho A4 )
□ 20 Folhas de papel canson colorido (tamanho A4 - cor única)
□ 01 Esponja de espuma
□ 02 Caixas de lenço de papel
□ 01 Caixa de lenço umedecido
□ 01 Nécessaire contendo: 01 escova dental, 01 pasta de dentes e 01 toalha de boca.
□ 02 Fotos (3x4), 01 Foto de rosto (10x15) e 01 foto da família.

OBSERVAÇÕES:
□ O material deverá ter o nome da criança e ser entregue no Colégio, na semana de início das aulas;
□ A criança deverá conduzir diariamente em sua bolsa: 01 troca de roupa completa, 01 copo para água e a
nécessaire.

*Ao adquirir os papéis nas livrarias da cidade, os pais tem a possibilidade de receber um VALE, que deverá ser entregue no
Colégio e retirado pelo mesmo quando necessário, para evitar que os papéis cheguem amassados, impossibilitando o uso dos
mesmos.
Agradecemos a compreensão.

