LISTA DE MATERIAL 2018
Pré I da Educação Infantil
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ITEM
Mala ou mochila grande para transporte do material
Lancheira com toalha/guardanapo de pano
Estojo de higiene com escova, creme dental e toalhinha
Estojo escolar com 3 divisões
Pasta de plástico com ferragem tamanho A4, com 3 plásticos (azul)
Pasta de polionda fina tamanho A4 (azul)
Cola líquida de 225g
Colas bastão de 40g
Caixa de Big giz de cera triangular
Caixa de caneta hidrocor grossa com 12 cores
Caixas de lápis de cor triangular Jumbo com 12 cores
Lápis preto nº 02 triangular Jumbo
Lápis preto nº 02 triangular
Borrachas macias
Apontadores com reservatório (para lápis grosso e normal)
Tesoura sem ponta com nome completo gravado
Pincel nº 16
Caderno de desenho espiral, tamanho A4, com 50 folhas e capa dura.
Camiseta de adulto para atividades de pintura (não mandar avental)
Pacotes de lenços umedecidos com folhas duplas
Caixa de lenços de papel
Brinquedo pedagógico: Para diversificar, os brinquedos foram divididos em dois tipos.
Por favor, observar o indicado para a letra da inicial do nome do seu filho.
A a J - Brinquedo de encaixe, com 24 ou 30 peças grandes de plástico;
K a Z - Engenheiro.
Instruções e avisos:
- Identificar todo material com nome completo e série do(a) aluno(a).
- Evitar materiais com personagens.
- Todo material em bom estado pode ser reaproveitado de um ano para outro.
- Para alunos(as) matriculados(as) no Projeto Espaço e Ação, trazer 2 pacotes de lenços
umedecidos com folhas duplas.
- Os materiais deverão ser entregues no período de 22 a 26 de janeiro de 2018.
- As datas para a primeira reunião de pais (apresentação do corpo docente e proposta
pedagógica) serão informadas posteriormente, via comunicado.
- Esta lista estará disponível também no site do colégio www.renovacao.com.br

