INFANTIL II (010 3) EDUCAÇÃO INFANTIL - 2019
COLEÇÃO DIDÁTICA ANGLO e O LÍDER EM MIM – devem ser adquiridos no bazar
do colégio.
COLEÇÃO SISTEMA ANGLO DE ENSINO – Educação Infantil (nomenclatura Anglo)

Valor

INFANTIL 3
R$

MATERIAL COMPLEMENTAR ANGLO (anual) – INGLÊS – Educação Infantil – KIDS 3
*PROGRAMA: DESCOBRINDO O LÍDER EM MIM – Educação Infantil – 4 anos
Franklin Covey/Education

R$

IMPORTANTE: *Começaremos o trabalho com os livros no início de fevereiro
ATENÇÃO: No decorrer do ano, livros de literatura poderão ser solicitados.
IMPORTANTE: colocar nome completo e série em todo material.
MATERIAL DE USO EM SALA DE AULA
01 Mochila grande (recomendamos com rodinha)
01 Caderno de desenho espiral grande, 100 folhas - encapar com plástico
transparente grosso.
01 Pasta com aba e elástico (para relatório de reuniões)
01 Pasta polionda 2 cm (para transportar lições de casa)
01 Pasta polionda 5 cm (para guardar atividades em classe)
02 Tubos de cola (90 g)
02 Tubos de cola bastão
20 Sacos plásticos para pasta catálogo
03 Envelopes de papel pardo, medindo 31 x 41 cm - não colocar nome.
01 Giz de Cera Super Soft (sugestão Faber Castell)
01 Caixa de lápis de cor longo – “Caras e Cores” - 24 cores (sugestão Faber
Castell)
01 Tesoura s/ ponta
01 Estojo de caneta hidrográfica JUMBO -12 cores – (sugestão Faber Castell)
01 Borracha Super Soft (sugestão Faber Castell)
01 Apontador com depósito *
04 Lápis Grafite – Super Black – (sugestão Faber Castell)
01 Pincel nº 14 (chato)
01 Pacote de papel: Lumipaper Creative com 50 folhas
20 Folhas Avulsas de papel canson branco ( A 3)
40 Folhas Avulsas de papel canson branco (A 4)
05 Potes de massa para modelar Uti-Guti 140g.(cores diversas )
01 Pacote de forminhas para massa de modelar (06 peças–formas a escolher)

Valor
Unitário
----

Valor
Total
----

IMPORTANTE: o valor dos itens pode ser diferente, de acordo com a marca/modelo do
fabricante escolhido.

Total R$
ATENÇÃO:
1-É importante que a criança tenha a disposição em casa material (giz de cera; cola; etc.) Para eventuais
atividades a serem desenvolvidas com a família (lição de casa)
2– O material individual do (a) aluno (a) deverá ser reposto durante o ano, sempre que necessário (*)

3 – O material individual deverá estar com o nome completo e a turma/classe do (a) aluno (a)
MATERIAL DE ARTES
05 Folhas de EVA (tamanho: cartolina) – cor vermelha
01 Folha de papel de seda – cor vermelha
03 Folhas de papel collor-set – cor vermelha
01 Folha de papel cartão – cor vermelha
01 Folha de papel espelho – cor vermelha
01 Folha de papel laminado – cor vermelha
01 Folha de papel camurça – cor vermelha
01 Folha de papel celofane - transparente
03 Folhas de papel pardo (Kraft)
01 Folha de papel crepom – cor vermelha
01 Folha de lixa para madeira (nº 40)
01 Caixa de tintas especiais 4 cores – Paint Pen (sugestão Faber Castell)
03 Caixas de tinta guache – TEMPERA GUACHE LAVÁVEL
01 Pacotinho de lantejoula (grande)
01 Rolo pequeno de durex colorido – cor vermelha
01 Rolo pequeno de barbante
01 Pacote de palitos de sorvete
01 Pacote de areia colorida (1 kg)
01 Pacote de argila (1 kg.)
01 Rolo de lastex na cor branca

Valor
Unitário

Valor
Total

Total R$
IMPORTANTE:
1 – Todo material da lista de artes permanecerá no colégio.
2 – Outros materiais para atividades artísticas poderão ser solicitados durante o ano.
OBSERVAÇÕES GERAIS
1- LISTA DE ARTES adquirida no bazar do colégio ficará armazenado, em estoque, e a professora
será avisada que o material do (a) aluno (a) está disponível para ser utilizado de acordo com o
planejamento de atividades.
2 – Quando a família optar por comprar fora:
*Todos os materiais deverão ser colocados em sacolas plásticas (de acordo com cada lista) e entregues
ao professor na primeira semana de aula.
*Nome completo, série e período do (a) aluno (a) deverão estar em lugar bem destacado nas sacolas.
*Somente serão aceitas as sacolas que contenham o material completo, de acordo com cada lista.

LISTA DE MATERIAL DE USO PESSOAL – Infantil ao 1º ano
USO PESSOAL e HIGIENE
01 Lancheira
01 Guardanapo de pano ou toalhinha de mesa (deverá ser enviado diariamente dentro da
lancheira)
01 Pente pequeno (ou escova)
01 Camisetão “velho” (do papai ou da mamãe) para as aulas de Artes (deixar dentro da
mochila)
01 Nécessaire contendo:
•

01 creme dental *

•

01 escova de dente com protetor *

•

01 caixa de lenço de papel *

•

01 pote de lenços umedecidos *

IMPORTANTE:
1 – Os materiais assinalados (*) devem ser repostos durante o ano, sempre que necessário.
2 – Os alunos deverão trazer uma muda completa de roupa (uniforme escolar) e uma toalha de
rosto, para eventuais necessidades, dentro de uma mochila pequena ou sacolas plásticas
(INFANTIL ao ALFA).
3 – Todos os materiais, objetos e peças do vestuário devem ter o nome completo do (a) aluno
(a). Usar caneta permanente.
Peças do uniforme – sugestão nome e sobrenome do(a) aluno(a) bordado.
4 – Materiais de higiene e outros, assinalados (*), deverão permanecer em nécessaire dentro da
mochila de rodinhas.
5 – Sacolas plásticas para o envio da roupa suja / molhada (troca).
Coordenação Pedagógica
S.P. Dezembro de 2018

