Educação infantil
LISTA DE MATERIAL - 2019

Indaiá

MATERIAIS DIVERSOS

3 Fotos 3x4 recentes (para serem usadas pela professora)
2 Fotos 10x15 recentes (para serem usadas pela professora)
1 Pasta de plástico inquebrável amarela, com elástico
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(pode ser lisa ou estampada)
Camiseta grande, amarela e sem estampa
(para ser usada como avental)
Caixas de massa de modelar à base de amido 12 cores Maripel
(Fofinha) ou Acrilex (Soft)
Estojo de canetas hidrográficas laváveis Jumbo
Faber-Castell - 12 cores
Estojo de giz de cera Curtom Jumbo- Faber/Acrilex-15 cores
Estojo de cola colorida - Faber-Castell - 6 cores com 25g
Caixa de tinta guache - Acrilex ou Faber-Castell - 6un. com 15g
Durex colorido
Potinho de anilina(qualquer cor)
Tubos de cola branca "Tenaz" - 110 g
Pincel chato n.º 14
Placas de E.V.A. (laranja, amarela, preta e adesivada)
Cola em bastão – 20g - Pritt
Saquinhos de celofane decorado (15X22)

2 Rolos de fita crepe Scotch - 3M, com 19mm x 10m
2m Fita de tecido com motivos de Natal, com 1 cm de largura
200 Folhas de papel sulfite Report ou Chamex, formato Ofício 9
(215x315mm), 75g/m2, branco alcalino
3 Revistas para recortar (atenção às que possuem conteúdo
impróprio para as crianças)
1 Caneta de retroprojetor preta
50 Pratos descartáveis
1 Avental de plástico resistente, com braço
(para ser usado nas atividades de culinária)
1 Touca (para ser usada nas atividades de culinária)
1 Copo plástico para uso diário
100 Colheres plásticas descartáveis
1 Rolo de papel alumínio
1 Balde de areia com pá e peneira
1 Pacote de palitos de sorvete (100 unidades)
1 Pacote de panos multi-uso com 5 toalhas(tipo perfex)
1 Livro de histórias adequado à idade (doação para a biblioteca)
1 Pacote de Ecopaper fluorescente – 5 cores
1 Pen drive

MATERIAIS GRÁFICOS

1 Jogo de apostilas + agenda

(A definir – vamos fazer cotação em outras gráficas)
1 Jogo de cadernos de avaliações
MATERIAIS GRÁFICOS

1 Jogo de livros Poliedro

(vendidos na secretaria do Colégio Integrado Monteiro Lobato)
1 Kit didátido da Escola da Inteligência
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

1 Creme dental infantil
2 Sabonetes infantis
2 Trocas de peças do uniforme para calor e frio
(mandar diariamente)
1 Escova de dentes (favor colocar dentro de um estojo próprio, que ficará na lancheira)

2 Abaixadores de língua Tic-tong (se for participar
gratuitamente das avaliações da odontopediatra)
2 Saquinhos de tecido impermeável para roupa suja
4 Caixas de lenços de papel

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Não esquecer de marcar o nome em todas as peças do uniforme. Sugerimos bordar ou etiquetar.
2. Todo o material deve ser entregue etiquetado e com nome à professora Mariana, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2019, das 13h às 17h;
3. As marcas dos materiais são apenas sugestões para melhor desenvolvimento das atividades e durabilidade dos mesmos.

ATENÇÃO – Não nos responsabilizaremos por materiais
materiais trazidos fora desse período ou entregues a outra pessoa.

Início das aulas: 28 de janeiro de 2019
1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES – 25/1
Turmas da manhã: 8h
Turmas da tarde: 13h
A sua presença é muito importante!

