INFANTIL B - 2021


1 jogo pedagógico e 1 livro de literatura infantil (serão solicitados no início do ano
letivo)



1 pasta (maleta, 50X40cm) com elástico nas pontas (sugerimos DelloSmile)



1 pasta catálogo espiral tamanho A3/50 folhas



1 caixa organizadora plástica (tamanho camisa) na cor AZUL



1 embalagem de Color Set



1 embalagem Lumi Paper



1 tesoura de pontas arredondadas (sugerimos Tramontina)



4 marcadores permanentes (2 pretos e 2 coloridos)



1 caneta para desenhar em vidro (sugerimos Posca)



1 caixa de massa de modelar (12 cores, não soft)



1 caixa de massa de modelar (12 cores, soft)



1 embalagem de lápis de cor (12 cores) neon, pastel ou metálico



1 fita adesiva papel marrom larga 38mmX10m



20 botões grandes e coloridos (cores vibrantes)



1 peça de fita mimosa (cor vibrante) nº5 22mm



4 lâminas transparentes (tamanho A4)



1 metro de tecido estampado



2 folhas de acetato colorida (tamanho A4)



1 lápis grafite jumbo



1 garrafa para consumo individual de água



2 folhas para scrapbook (tamanho A4)



1 caneta de tecido



1 pincel fino (tamanho 2 ou 4 de ponta achatada e cerda dura)



1 embalagem de hidrocor grossa (12 cores)



Sementes e folhas secas (naturais) de diversos tamanhos, para artesanato e jornais.



1 camiseta usada, tamanho adulto para ser utilizada nos momentos de pintura

LISTA DE MATERIAL PARA FICAR EM CASA:


1 embalagem de giz de cera grosso e grande (12 cores)



1 embalagem de tempera (6 unidades)



1 lápis grafite jumbo



1 apontador



1 borracha



1 pacote de folhas creative paper



25 folhas A3 branca

Observações:
1. O material solicitado para ficar no colégio deverá estar devidamente
identificado com o nome completo da criança e ser entregue para a professora
no dia da Acolhida (18/02/2021).
2. O material solicitado para ficar em casa (aula síncrona) poderá ser
reaproveitado do ano anterior ou ser adquirido conforme a necessidade.
3. O livro infantil e o jogo pedagógico serão solicitados no início do ano letivo.
4. O uso do uniforme é obrigatório. Colocar o nome completo da criança em
todas as peças do uniforme, guarda-chuva, mochila e no material diário.

Atenção: Diariamente a criança deverá trazer na mochila:


1 muda completa de roupa



2 garrafas para consumo individual de água



1 lancheira



1 guardanapo de tecido para lanche.



3 máscaras



1 meia antiderrapante



Saquinho/bolsa para colocar as máscaras utilizadas

Todos estes itens devem estar identificados com o nome completo da criança.

