LISTA DE MATERIAL INFANTIL V - 2019

1 fichário com 4 furos preto simples

1 Bíblia Infantil ilustrada
1 agenda grande para comunicação ou caderno pequeno
500 folhas de sulfite A4 [ “Chamex Laser “, “Copimax Laser” ou “ Report Profissional “ 90 gr ]
100 folhas de sulfite colorido A4. ( amarelo, azul ou verde)
1 tesoura sem ponta de boa qualidade
2 tubos grandes de cola líquida (de boa qualidade)
3 tubos de cola bastão grande (de boa qualidade)
3 lápis pretos nº 2 triangular jumbo
3 borrachas branca e macia
1 caixa de lápis de cor de 24 cores jumbo
1 pincel grosso (nº 14) tipo: chato
1 caixa de tinta guache 12 cores
1 caixa de giz de cera curton
1 caixa de cola colorida
1 estojo com 2 divisórias
2 apontadores com coletor de boa qualidade
3 caixas de massa de modelar soft
1 avental de plástico
1 caixa plástica transparente (tamanho de uma caixa de sapato adulto) 30 cm x 20 cm
1 pasta polionda azul escuro com elástico (fina) 2 cm
1 pacotinho de lantejoulas grande
6 folhas de E.V.A ( 2 de cores lisa, 2 estampadas e 2 com gliter).
1 brinquedo pedagógico – (de acordo com a idade)
1 lixa de parede (grossa)
20 palitos de sorvete ( nas cores: verde, azul, amarelo ou vermelho)
1 bloco de folhas para desenho (canson A4)
1 pacote de bexigas com 50 unidades
2 blocos criativos com 32 folhas formato 325 x 235 mm
1 caixa de palito de fósforo
10 palitos de churrasco
1/2 metro de plástico transparente grosso
2 folhas de papel crepom
1 rolo pequeno de barbante grosso
3 revistas para recorte (retire páginas inapropriadas)
1 conjunto de canetinhas grossas
2 metros de fita de cetim n° 2 ( 3 cores diferentes)
2 metros de sianinha (cores: dourada, prateada, azul e vermelha)
MATERIAL DE HIGIENE
1 jogo americano para o lanche
1 escova de dente e 1 copo para higiene bucal
1 creme dental
1 toalha de mão
1 nécessaire
1 garrafinha com tampa para água

IMPORTANTE:
Trazer os materiais no primeiro dia de aula. Esta lista se encontra disponível no site: www.colegiofonte.com.br
Farão parte desta lista, livros paradidáticos, que serão solicitados posteriormente.
De acordo com a necessidade, a professora pedirá outros materiais para aulas específicas.
Indispensável NOMEAR os materiais para que em caso de perda, seja logo identificado.

