BH–Cidade Nova
INFANTIL 2 – 2022
Lista de Material
A DATA DA ENTREGA DO MATERIAL
SERÁ INFORMADA POSTERIORMENTE

TRANSPORTAR, DIARIAMENTE, NA MOCHILA COM NOME:









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.

OBS.: a mochila será enviada para casa diariamente.
O tipo de material da mochila deve permitir que ela passe por
higienização.

3 caixas de lenço de papel.

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 avental de brim azul – com nome marcado – manter na mochila
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
1 pote de tinta guache de 250 ml na cor assinalada:

Verde-claro – azul-escuro – marrom – rosa – amarelo –
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.
10 palitos de picolé – para o trabalho artístico.
1 pen drive 4 GB (serão registradas as fotos da turma, tiradas ao longo do ano letivo.).
1 balde com pazinhas (colocar nome em todas as peças).
1 conjunto de potes de plástico, 3 unidades, tamanhos diferentes.
1 bola infantil de plástico duro ou borracha resistente. (colocar nome)
1 animal da fazenda – tamanho médio ou grande.
Teclado de computador e telefone usado

1 boneca e 1 carrinho tamanho médio ou grande
OBS.: OS BRINQUEDOS DEVERÃO SER, PREFERENCIALMENTE, DE MATERIAL LAVÁVEL E ATÓXICO
(PLÁSTICO, BORRACHA, ACRÍLICO, METAL).
















1 livro de literatura infantil: NOME DO LIVRO CONSTA NA LISTA ANEXA.
1 quebra-cabeça de madeira 4 peças – indicado para a faixa etária de 2 e 3 anos.
1 kit de carrinhos pequenos de ferro.
1 corda individual ou infantil (cabo de plástico).
1 glitter brocal na cor assinalada:
1 folha de lixa para madeira n.º 80.

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

1 estojo de tinta aquarela 12 cores.
1 cola bastão.
1 lixa para madeira n.º 180.
1 pinga gostas.
1 batedor para pintura n.° 3 com cabo de madeira
1 massa de modelar com argila 500 g.
1 giz pastel oleoso com 12 unidades.
1 saco com 100 pompons coloridos, 20 mm ou 40 mm.





1 pinça de plástico 11x2 cm, para trabalhar
coordenação motora fina.
1 pote de sorvete branco de 2 litros com tampa.
3 cartelas de adesivos (caixinha feliz, estrela, flores
ou animais).

