EDUCAÇÃO INFANTIL
Colégio Sinodal – São Leopoldo
LISTA DE MATERIAL – 2018

INFANTIL 1
MATERIAL QUE DEVERÁ VIR DIARIAMENTE NA MOCHILA (IDENTIFICADO COM O NOME)
 1 guardanapo de tecido para o lanche
 1 garrafinha com água (questões higiênicas)
 1 muda de roupa completa (inclusive meias e calçado)
MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA
 1 folha de lixa de fogão
 1 tubo de cola branca, de boa qualidade (90 g)
 1 rolo de papel crepom (vermelho – turno da manhã / verde – turno da tarde)
 1 folha de papel celofane, qualquer cor
 50 folhas de desenho (Canson)
 1 pacote de papel Canson colorido (A4)
 3 pacotes de massa para modelar soft (sem aroma e sem glitter), de 12 unidades
 2 baldes e 4 pazinhas de brinquedo (resistentes)
 1 pasta simples (c/elástico) – espessura fina (IDENTIFICADA COM O NOME)
 1 foto (10x15) atual da criança
 1 foto (3x4) atual da criança
 1 camiseta para pintura (tamanho adulto, pode ser usada, identificada com o nome)
 1 brinquedo para a sala de aula, de acordo com a idade (carrinhos, bonecas ou carrinho de bonecas...)
 1 jogo de madeira pedagógico (quebra-cabeça peças grandes máximo 16 peças ou jogo de encaixe)
 1 livro de histórias de capa dura
 Botões, tampinhas, lantejoulas, restos de lã, linha, fitas, rendas, tecidos
 “Faz-de-conta” – roupas para usar como fantasia, chapéus, bolsas, colares, calçados, roupas, aparelhos
sem uso: telefone, rádio...
 1 caixa cotonetes
 1 caixa de aquarela em esponja
 1 caixa de giz de cera Mega Giz Color
 1 pote de tinta guache (250 ml), turno manhã: branco, turno da tarde: amarelo pele ou pink
 2 pacotes de lenços umedecidos
 1 folha de cartolina japonesa de qualquer cor
 1 folha de cartolina comum de qualquer cor
 1 pote de anilina
 1 kg argila
 1 pacote de prendedores para roupa
Todos os materiais acima deverão ser trazidos à escola no dia da entrevista com a professora.
OBSERVAÇÕES:
 Todos os pertences da criança (guardanapos, lancheira ou mochila, lenços, garrafa térmica, guarda-chuva,
peças de roupa...) deverão estar bem identificados com o nome bordado ou com caneta de tecido.
 O material será armazenado em sala de aula para uso dos alunos em atividades pedagógicas.
 Sugere-se que o material de higiene seja de uso individual.
 Uso obrigatório do uniforme completo. Para facilitar o encaminhamento das peças ao seu dono, é muito
importante que todas venham identificadas com o nome completo e a turma da criança.
α Onde adquirir: na guarita da escola (Av. Dr. Mário Sperb, 874) a partir de 22.01.2018.

