UNIDADE CIDADE NOVA

INFANTIL 4 – 2019
Lista de Material

TRANSPORTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA COM NOME:









1 agenda do Sistema Logosófico de Educação (a ser fornecida pelo Colégio).

ENTREGA DO MATERIAL

1.º/2/2019 – 7h às 11h30

1 muda de roupa limpa.

1 merendeira de material firme e 1 guardanapo de pano (para quem não é do lanche do Colégio)
1 avental do uniforme.
1 calcinha ou cueca.

1 copo de plástico ou de metal.

OBS.: a mochila será enviada para casa diariamente.

1 caixa de lenço de papel.

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
























1 fichário 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 pasta de plástico grossa com elástico dorso 20 mm (ofício) – para transportar o dever de casa.

1 caderno de desenho grande, com espiral, de aproximadamente 96 folhas, sem folha de seda, capa dura,
encapado.
1 caixa de giz de cera com corpo de madeira.

1 caixa de lápis de cor, JUMBO, triangular, com 12 unidades e 1 um apontador apropriado para esse tipo de lápis.

1 estojo com zíper (2 divisórias), contendo: 2 lápis pretos n.º 2, no formato triangular, Jumbo; 1 borracha pequena,
macia; 1 tesoura pequena (sem ponta, tradicional) – todos os materiais com nome.
1 caixa de caneta hidrocor grossa com 12 unidades.
1 frasco de cola plástica, branca, de 90 gramas.

10 plásticos grossos A4 ,sem furos – para guardar as atividades individuais.
1 pote de tinta guache de 250 ml na cor assinalada:
1 caixa de cola relevo brinlhante com 6 unidades.

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

1 caixa de massinha de modelar plástica com 12 bastões.

1 caixa de tempera guache com efeito neon com 6 unidades.

1 DVD virgem (serão gravadas as fotos da turma, tiradas ao longo do ano letivo.).
1 balde com pazinha.

1 bola infantil de plástico duro ou borracha resistente.
1 corda individual ou infantil. (cabo de plástico)

2 revistas atuais, com muitas gravuras (sugestões: Globo Rural, Pais e Filhos, Crescer, e outras ecológicas).

Os pais deverão escolher 3 objetos listados, abaixo, para montar em sala o canto das brincadeiras:
( ) 1 minicarrinho de ferro – ( ) boneca resistente – ( ) 1 animal do zoológico ou dinossauro tamanho médio
( ) ferramentas – ( ) kit médico.

1 pote vazio de 2 litros de sorvete retangular, com os seguintes materiais dentro: 10 botões grandes, 12 pregadores
de roupa (madeira ou plástico) , 10 minibonecas, 20 palitos de picolé, 10 miniaviões, 10 minicarrinhos.
1 livro de literatura infantil:________________________________________________________________________

MATERIAL DE ARTES: FAVOR COLOCAR MATERIAIS DE ARTES DENTRO DA PASTA.







1 pincel – 816/20.

1 pote de tinta guache na cor assinalada:

vermelho – verde-claro – amarelo
– marrom – azul-claro

1 lixa d’água – 180 (Favor não dobrar) – colocar nome e turma atrás.

1 caixa de massinha de modelar plastilina – 12 unidades (obs.: não é a soft).

1 pasta com elástico com aba – A3 de polipropileno tamanho 450x325 mm – transparente.

