LISTA DE MATERIAIS 2022 | EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO 4
Materiais de uso individual (identificado com o nome)
Esse material é de uso individual e deverá vir diariamente na MOCHILA.
Quantidade
01
01
01
01
01
01

Descrição
Agenda (fornecida pela escola)
Garrafinha para água
Lancheira
Toalha para o lanche (deve vir dentro da lancheira)
Conjunto de uniforme, incluindo calçado, para eventuais trocas
kit de escovação contendo: escova de dente, copo de plástico pequeno, creme
dental e uma toalhinha

Materiais de uso individual para ficar na sala de aula (identificado com o nome)
Quantidade
01
01
01
01

Descrição
Tesoura sem ponta – Sugestão: Tramontina ou Mundial
Lápis preto para escrever
Borracha
Apontador

Materiais de higiene (identificado com o nome)
Quantidade
02
03

Descrição
Caixas de lenços de papel
Pacotes de lenços umedecidos (Sugestões: Johnson&Johnson ou Turma da
Mônica)

Materiais de uso coletivo dentro de uma caixa organizadora (identificado com
o nome)
Quantidade
01
01
01
01
01
02
01
01
02
02
01
02
01
01

Descrição
Jogo de canetinhas hidrográficas 12 cores (Ponta grossa)
Caixa de lápis de cor 12 cores Jumbo (Grosso) ou Aquarelável – Sugestão:
Faber Castell
Jogo de canetinhas hidrocor 12 cores (Ponta fina)
Caixa de cola colorida 6 cores
Pincel N° 12 ou 14
Pote de tinta guache (250 ml) Sugestão de cores: Azul, Amarelo, Vermelho,
Verde, Branco, Preto, Marron, Rosa, Roxo, Laranja, Lilás, Neon
Caixa de giz de cera neon
Cola glitter
Tubos de cola 90g – Sugestão: Tenaz ou Bic
Caixas de massa de modelar base de amido 12 cores – Sugestão: Soft
Caixa de massa de modelar base de amido 6 cores com glitter
Pacote de folhas lumi paper ou Canson 8 cores
Pacote de folha mágica
Pacote de folha lumi paper estampada ou com glitter

04
10
01

Pacote de folhas brancas com 50 unidades gramatura 180
Folhas de desenhos A3 gramatura 180

01
02
01
10
01
02

Folha de E.V.A colorida
Folha de E.V.A com glitter
Pacote de palito de picolé 50 unidades
Saquinhos de plástico grosso tamanho ofício, sem furos
Cartela de pedras adesivas
Brinquedos – Sugestão: Boneca, legos, panelinhas, carrinhos, dinossauros,
cavalinhos, moldes de massinha
Jogo pedagógico em Inglês – Apropriado para a faixa etária da criança
Rolos de fita parda larga Scot 3M
Rolo de fita larga transparente (meninos)
Rolo de fita dupla face (meninas)
Refis de bastão de cola quente fino
Livro de história infantil – Sugestão de autores: Ziraldo, Mario Quintana; Ana
Maria, Ruth Rocha, Eva Furnari
Livro de história infantil em Inglês
Pacote de canudos de papel
Par de olhos móveis
Pacote de balões coloridos N° 9
Rolinho de pintura pequeno
0,30 cm de tecido de algodão cru grosso
Pratos de papel N°05
1 metro de elástico para costura 6,5 mm (meninas)
Caneta permanente de qualquer cor
Corante líquido de qualquer cor (meninos)

01
03
01
01
02
01
01
01
10
01
01
01
10
01
01
01

Caderno grande com linhas de espiral (96 folhas) com bolso e identificado para as
tarefas

O material didático (Sistema de Ensino Anglo) será fornecido pelo colégio, nos primeiros
dias de aula.

Datas importantes
•

•
•

Início do ano letivo:
- Grupo 3: 14/02
- Grupo 4: 15/02
- Grupo 5: 16/02
Entrevista individual com as famílias e entrega de materiais: Período de 09 a 11
de fevereiro de 2022. As famílias receberão um e-mail com data e horário préagendada pela professora da turma.
Reunião de Pais: Dia 05 de março de 2022 (sábado).

Uniforme Escolar

O uniforme é completo e de uso obrigatório em todo o período escolar, podendo ser
adquirido nas lojas de uniformes. Todo uniforme deverá estar identificado com o nome
completo do estudante. Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis adequado é
obrigatório.
LOJA: Iriart Uniformes.

TELEFONE: (55) 3223-5940.

LOJA VIRTUAL:

https://iriartuniformes.com/
ENDEREÇO: R. Duque de Caxias, 3292 - Nossa Sra. de Lourdes.

