
MATERIAL
• 02 Jogos de massinha de modelar com 12 unidades.
• 01 Jogo de pincel atômico com 12 unidades.
• 01 Jogo pedagógico ( Lince, Pula macaco, Cai não cai, Eu sou, 

Caiu perdeu).
• 02 Colas (90grs).
• 01 Pacote de papel toalha (2 unidades).
• 01 Estojo ou bolsinha com:

- 03 Lápis de escrever;
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores); 
- 01 apontador com caixa;
- 01 borracha branca.

• 01 Pasta fina de plástico vermelha com elástico.
• 01 Pasta catálogo com 50 plásticos. 
• 01 Tesoura sem ponta de boa qualidade com o nome gravado.
• 02 Cadernos (brochura) de capa dura sem pauta, 96fls.
• 01 Prato de plástico com nome gravado.
• 01 Pote de sobremesa para frutas.
• 02 Copos de plástico com o nome gravado (um para água e o 

outro para suco)
• 01 Colher de inox com o nome gravado.
• 02 Peças de fita nº3 (10m, cor a escolha).
• 20 Sacolas plásticas 30x20.
• 02 Revistas (Claudia, Veja, Caras...), para recorte.
• 100 Palitos de picolé (Coloridos).
• 02 Livros literários (entrega do título na reunião de pais) 
• 01 Pacote de folha A4 branca (100 unidades).
• 01 Pacote de folha A4 Bege (100 unidades).
• 02 pacotes de papel A4 colorido Lumi. (Filipinho, Canson,  

Grafitinho)
• 02 Metros de contact (transparente).
• 02 Potes de tinta guache (Cores Neon)
• 01 Pacote de balão colorido.
• 01 Rolo de barbante colorido.

MATERIAL DIDÁTICO

•  Para sua comodidade, os materiais didáticos são vendidos na Li-
vraria Soluções e Serviços Educacionais dentro do Colégio. 

ATENÇÃO PARA OS  
HORÁRIOS ESPECIAIS 
• Dia 03/02/2020 – Reunião de Pais – 17h (auditório).

• Para melhor adaptação, dos dias 04 à 07 de fevereiro, faremos 
horário especial, das 13 às 16 horas.

OBSERVAÇÕES
• O material individual deve ser etiquetado com o nome da 

criança.

• Favor enviar a lista completa no dia 04 de fevereiro.

• A escola presenteia os alunos com mochila personalizada.

INFANTIL 5


