NÍVEL 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL
OBS: o ano letivo para a Educação Infantil iniciará em 18/02



























MATERIAL QUE PERMANECERÁ NO COLÉGIO
TRAZER EM SACOLA IDENTIFICADA
2 pacotes de color set – tamanho A4 (120g)
100 folhas de desenho – tamanho A3 (180g)
50 folhas de desenho – tamanho A4 (120g)
1 pacote de folha kraft – tamanho A4 (120g)
1 rolo de papel crepom
2 envelopes pardos – tamanho A3
15 folhas para plastificação – tamanho A4
2 caixas de massa de modelar grande (Soft/macia)
1 pote plástico pequeno para guardar a massa de modelar
individualmente
1 caneta de retroprojetor preta – nº 2
1 pote de tinta têmpera – 250 ml
2 tubos de cola 90g ( para reposição ao longo do ano)
1 tubo de cola glitter
1 tubo de nanquim
1 anilina líquida comestível (azul ou verde)
1 rolo de sacoplast – 3L / 50 unidades
2 lâminas de retroprojetor – tamanho A4
2 pacotes de 10m de fita mimosa
1 pacote de miçangas para tererê cores – 20g
1 pacote de massa de EVA
1 folha de lixa grossa
1 pacote de prato de papelão branco ou cru (nº 03 ou 05)
1m de feltro
1 pacote de palito de picolé
1 organizador ou caixa plástica (tamanho referência: 26,2 x
17,7 x 14,7 cm) – não deve ser maior


DENTRO DO ORGANIZADOR IDENTIFICADOS INDIVIDUALMENTE











1 tesoura sem ponta (sugestão: marca Tramontina, cabo
preto, gravar o nome)
1 caixa de giz de cera curtom grosso – 12 cores
1 caixa de lápis de cor 12 cores jumbo
1 borracha
1 lápis grafite nº2
1 apontador com depósito com 2 espaços jumbo e comum
1 estojo transparente para lápis de cor
1 estojo transparente para giz de cera
2 canetas hidrocor pretas (ponta grossa)










MATERIAIS EM DESUSO
Tampinhas plásticas de tamanhos diversos
Carretel de tamanhos variados
Prato/bandeja de isopor
Cds
Potes plásticos de requeijão com tampa e higienizados
Sobras de canos de tubulação de água
Retalhos de tecido
Botões

MATERIAL IDENTIFICADO COM NOME E TURMA ENTREGUE EM
SACOLA SEPARADA
 1 camiseta para atividades artísticas (pode ser de adulto e
usada)
 1 pasta polionda com alça – tamanho A3
 1 pasta espiral com 20 plásticos – tamanho A3




MATERIAL QUE PERMANECERÁ NA MOCHILA
(TRAZER NO PRIMEIRO DIA DE AULA)
1 muda de roupa (com nome)
1 garrafa “squeeze” para água (com nome)

ENSINO RELIGIOSO
Livro de Ensino Religioso - Em breve divulgaremos o site
para compra
INGLÊS
 Materiais: metodistaamericano.meufilhobilingue.com
ATENÇÃO
 A sacola com os materiais de uso coletivo deverá vir
devidamente identificada com o nome e a turma do/a
aluno/a e SER ENTREGUE, NO DIA DA ENTREVISTA
INDIVIDUAL, COM A PROFESSORA.


UNIFORME – o uso do uniforme da escola é obrigatório.
Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome e a
turma do(a) estudante.
Os uniformes podem ser adquiridos na:
- A2 Paper (Lojinha no Americano, fone 3388-3405) e
- Top Sul (Rua Vicente da Fontoura, 2214, fone 3333-3131)

