UNIDADE CIDADE NOVA

INFANTIL 2 – 2019
Lista de Material

TRANSPORTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA COM NOME:









ENTREGA DO MATERIAL

1.º/2/2019 – 7h às 11h30

1 agenda do Sistema Logosófico de Educação (a ser fornecida pelo Colégio)
2 mudas de roupa limpa incluindo 1 par de meias, 1 copo com tampa, 1 sandália ou chinelo com nome.
1 merendeira de material firme e 1 guardanapo de pano (para quem não é do lanche do Colégio)
1 avental do uniforme
3 fraldas descartáveis
5 refis de lenços umedecidos.
3 caixas de lenço de papel
OBS.: a mochila será enviada para casa diariamente.

TRAZER NO DIA DA ENTREGA DO MATERIAL COM NOME EM TODOS OS MATERIAIS:



























1 fichário tamanho A4 simples incolor com 100 plásticos encorpados com 4 aros grandes para portfólio
individual. Pedimos que os plásticos sejam colocados no fichário. Favor colocar o nome no fichário.
1 pasta grossa de plástico ou polionda com elástico, para guardar atividades de sala.
1 caixa de lápis de cor, JUMBO com 12 unidades.
1 conjunto de caneta hidrocor grossa com 12 unidades.
1 lápis preto JUMBO triangular, de grafito.
1 frasco de cola plástica branca de 90 gramas
verde-claro – azul-escuro – marrom – rosa – amarelo
1 pote de tinta guache de 250 ml na cor assinalada: laranja – vermelho – azul – verde – preto - branco
1 caixa de cola gliter com 6 unidades.
10 plásticos grossos A4 sem furos – para guardar as atividades individuais.
2 caixas de massinha de modelar, à base de amido, com 12 bastões.
1 caixa de tinta confetti com 6 unidades.
1 rolinho para pintura 5 cm – para trabalho artístico manual.
20 palitos de picolé – para o trabalho artístico.
2 pacotes de pregador de roupa de madeira.
1 DVD virgem (serão registradas as fotos da turma, tiradas ao longo do ano letivo.).
1 balde com pazinhas.
1 bola infantil de plástico duro ou borracha resistente.
1 animal da fazenda – tamanho médio ou grande.
Bolsa, boneca, telefone, óculos, chapéu usados. (Os pais deverão escolher dois objetos listados, para
montar em sala o canto das brincadeiras.)
1 livro de literatura infantil: ______________________________________________________________
1 quebra-cabeça de madeira 4 peças – indicado para a faixa etária.
1 conjunto de panelinhas ou kit de carrinhos pequenos.
1 Kit de ferramentas tamanho grande.
1 corda individual ou infantil (cabo de plástico)
1 glitter brocal na cor assinalada:

verde-claro – azul-escuro – terra – rosa – amarelo
laranja – vermelho – azul – verde – preto - branco

