Lista de Material 2021 – Turma: Infantil II

Prezados Pais e Responsáveis,
Para organizar e agilizar a conferência da lista de material, seguem algumas
orientações:
● data e horário da entrega: de 12/1/2021 a 15/1/2021, das 7h30min às 17h;
● a lista é dividida em materiais que ficarão no colégio, materiais que ficarão na
mochila e livros. Por favor, tragam apenas os itens que ficarão no colégio no
dia da entrega;
● a conferência dos materiais entregues deverá ser acompanhada pelos pais
ou responsáveis;
● todos os materiais deverão ser identificados com o nome e a turma do(a)
aluno(a);
● os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente;
● os materiais do ano anterior, que ainda estiverem em bom estado, poderão
ser reaproveitados.

Materiais que ficarão na Mochila
Individual
Nécessaire contendo: 1 tubo de creme dental, 1 escova de dentes (com protetor), 1
toalha de mão (com nome) e 1 escova de cabelo
Squeeze

Qtd.
1
1

Materiais que ficarão no Colégio
Individual
Camiseta branca grande sem estampa (será usada nas aulas de Arte)
Plástico tipo leitoso 50cm x 70cm para aula de Arte (azul)
Estojo com 3 divisórias
Caixa de gizão de cera grosso curtom - 12 cores
Caixa de lápis de cor jumbo com apontador - 12 cores
Conjunto de canetas hidrográficas jumbo - 12 cores
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Qtd.
1
1
1
1
1
1

Batedor para pintura n°6
Rolinho de pintura 4cm
Pincel chato nº 20
Pincel redondo nº 16
Godê flor
Pasta PP fina com aba elástico Ofício (vermelha)
Caderno de desenho capa dura grande 48 folhas
Tubo de cola líquida branca 110g
Tela para pintura 20cm x 30cm (sem desenho)
Pote de requeijão com tampa (plástico)
Pote de sorvete com tampa
Tesoura escolar sem ponta (será utilizada no segundo semestre)
Pasta PP com presilha Romeu/Julieta (transparente – sem cor)
Coletivo - Pode ser em vale ou em produtos
Papel sulfite A4 (branco)
Papel cartolina (1 branco e 1 colorido)
Papel color set (1 amarelo, 1 laranja, 1 vermelho, 1 roxo, 1 marrom e 1 preto)
Papel color set fantasia
Rolo de papel crepom (qualquer cor)
Placa de EVA 2mm (1 lisa, 1 estampada e 1 glitter)
Bloco de papel Canson A3
Saco plástico A3 (grosso)
Caixa de tinta para pintura a dedo (6 cores)
Pote de tinta guache 250ml
Caixa de massa de modelar soft - base de amido (12 cores)
Revista para recorte
Novelo de lã (qualquer cor)
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Qtd.
200
2
6
2
1
3
1
5
1
1
4
2
1

