Lista de materiais para 2019 – Educação Infantil II
Quantidade
Materiais escolares
03
tubos de cola, 35g
01
tubo de cola bastão, 10g, branca
01
avental de tecido, cor verde e tecido brim
01
pote de massa para modelar, 140g, cor vermelha
01
pote de massa para modelar, 140g, cor amarela
01
pote de massa para modelar, 140g, cor azul
01
pote de massa para modelar, 140g, cor verde
01
caixa de lápis de cor jumbo triangular - 12 cores
01
caixa de tinta guache, com 12 cores
01
pincel chato - nº 20
01
tela para pintura - 20x30cm
02
sacos plásticos transparentes - folha A3
01
jogo de quebra-cabeça (em papelão) - faixa etária 2 a 3 anos - gigante - temas variados
01
bloco de papel canson A3 - com 20 folhas
10
etiquetas brancas 3,5cm x 10cm
01
bloco kraft A3, com 50 folhas
01
bloco de papel creativo cards, 120gr, A3 - 297x420 - com 8 cores - 32 folhas
03
folhas de cartolina branca
01
folha de cartolina preta
01
jogo de capas para encadernação com capacidade de 1 a 50 folhas
03
jogos - grampo trilho plástico branco - “Romeu e Julieta”
01
pacote de massa cerâmica fria, 500g (argila escolar)
01
livro de história - faixa etária 2 a 3 anos - título livre
01
sacola/ capa tecido cor verde e tecido brim, finalidade: organização do material de uso pessoal
Ressaltamos a importância de o material acima estar disponível para o aluno utilizar no início das aulas.
Os materiais podem ser adquiridos em papelarias e livrarias de sua preferência.
A papelaria Nipon Digital estará nas dependências do CIL, nos dias 04 a 14/12/2018, das 7h às 15h. Após essa
data, o atendimento será feito em sua loja virtual - www.cil.listadocolegio.com.br
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Materiais de uso pessoal
toalhinha de mão (pequena)
garrafinha de água
mochila
roupa reserva
mamadeira (em caso de uso)
toalha de banho
pente
pacote de fraldas (em caso de uso)
creme contra assaduras (em caso de uso)
pote de lenços umedecidos
travesseiro com fronha (conforme hábitos da criança)
jogo de lençol para berço
cobertor, durante o inverno

Para esclarecimento de dúvidas, solicitamos que a família entre em contato, diretamente, com a Coordenação
Pedagógica.
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