LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL 2
01 Avental (adquirido no colégio), com o nome do aluno(a)
01 Brinquedo de Faz de conta apropriado para idade (carrinho, boneca etc.)
01 Brinquedo monta-monta grande
01 Caderno capa dura 96 folhas ou de desenho
01 Caixa com tinta guache c/12 cores ou 1 caixa de pintura a dedo
01 Caixa de cola colorida
01 Caixa de gizão de cera c/ 12 cores
01 Caixa organizadora
02 Caixas de lenço de papel
03 Caixas de Massa de Modelar (base amido)
01 Camisa grande para atividades manuais com tintas (pode ser usada)
02 Colas branca
02 Colas de silicone
01 Escova dental e 01 creme dental infantil (com estojo)
01 Estojo com repartição dupla
01 Foto 10x15 (atual)
01 Foto 3x4 (atual)
01 Garrafa térmica 350 ml (para água)
01 Jogo de canetas hidrográficas (ponta grossa) c/12 cores
01 Kit (pequeno) de Pintura Facial ou própria para o rosto
01 Lancheira
01 Livro Infantil c/textura e/ou som)
02 Livros infantis colorido c/capa dura ou de pano
01 Mochila com rodinha
01 Pacote de algodão (pequeno)
01 Pacote de balão (vermelho, amarelo ou azul)
01 Pacote de fralda descartável (se necessário)
03 Pacotes de lenço umedecido
01 Pacote de palito de picolé (preferencialmente colorido)
01 Pacote de prendedor de roupa grande
01 Pacotes de Papel Sulfite A4 (Chamequinho colorido)
01 Pasta Catálogo c/50 folhas
01 Pincel chato nº 18
01 Pomada para assadura (se necessário)
01 Revista para recortes (Pais e Filhos, Arquitetura, Globo Rural, etc.)
02 Sabonetes líquidos
01 Tesoura sem ponta (corta somente papel) – apropriada para a faixa etária
01 Toalha de rosto c/ nome do aluno(a)
01 Toalha para Lancheira
OBSERVAÇÕES:
• Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu filho quanto ao uso e a indicação
•
•
•
•

da faixa etária.
Colocar o nome do (a) aluno (a) em todos os materiais, inclusive na mochila, lancheira, uniforme, toalha, etc. Na
Agenda Escolar, preencher todos os campos (principalmente os telefones)
Trazer diariamente na Mochila da criança (uniforme extra) e 1 brinquedo de estimação para o processo da
adaptação escolar
Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais serão solicitados aos pais.
Todo o material deverá ser entregue no dia 17 de janeiro de 2022. (Nesse dia não haverá aula).

