LISTA DE MATERIAL – 2020
Educação Infantil
PAPÉIS
Cartolina
Carmuça
Crepom impermeável
Dobradura fosco (não envernizada)
Dupla face (color set)
Laminado
Papel cartão
Papel pardo
Papel seda
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JARDIM I
JARDIM II

MATERNAL
02 brancas
02 vermelhos
02 vermelhos
02 pinks
02 verdes claros
02 verdes escuros
02 verdes
02 amarelos
02 folhas
01 branco

02 verdes
02 verdes
02 verdes
02 verdes
02 cor-de-rosas
02 verdes
02 brancos
02 folhas
01 verde

02 amarelas
02 amarelas
02 amarelas
02 pretos e 01 branco
02 laranjas
02 pretos
02 vermelhos
02 pretos
02 folhas
01 amarelo

01

01

01

01
01
01
01
05
03
10
01
04
01
-

01
01
01
01
03
03
10
01
04
01
-

01
01
03
03
02
10
01
04
01
01

02

02

02

01 vermelho
02 rosas
01 prata
02 pratas
02
02 metalizados (quaisquer
cores)
02 marrons
02 azuis claros

01 verde
02 pratas
01 verde
02 verdes
02
02 metalizados (quaisquer
cores)
02 pretas
02 lilás

01 azul
02 furtacor
01 amarela
02 amarelas
02
02 com glitter (quaisquer
cores)
02 laranjas
02 azuis escuros

-

02
01
01
02
01
02 caixas: 01 de 24 cores
01 de 12 cores

USO COLETIVO EM CLASSE
Brinquedo pedagógico (mínimo: 12 peças/encaixe, em
tamanho grande de plástico resistente).
Brocha Nº 835-0
Caixa de tinta a dedo
Caixa de 6 tubos de cola colorida
Cola em bastão
Cola líquida escolar lavável
Conjunto de massa de modelar: 12 cores
Etiquetas escolares adesivas
Flanela
Gibis
Giz de cera grosso curtom nº 09215
Pincel chato nº 14
Revistas velhas: Globo Rural, Globo Ciência,
Superinteressante ou Galileu

USO COLETIVO GERAL
Durex colorido
Gliter (porção)
Lantejoula tamanho pequeno
Lantejoula tamanho grande
Lixa fina para madeira (cor preta)
Placa de E. V. A escolar especial
Placa de E. V. A. escolar liso

USO INDIVIDUAL
Apontador com depósito
Aquarela
Avental plástico para pintura
Borracha macia (média)
Caixa plástica (30x20x7cm), tipo tupperware ou plasútil

01
01
-

01
01
02
-

Caixa de lápis de cor

01 (12 cores)

01 (24 cores)

Conjunto de canetas hidrocor
Estojo grande, emborrachado, com zíper
Lápis preto nº 2
Mochila média
Pasta de papelão (tamanho ofício) com ELÁSTICO
Tela de Pintura (16cm x 22cm)
Tesoura escolar de ponta redonda, com nome gravado

01 (12 cores- com ponta
vai e vem)
01
01
01
01 vermelha
01
-

01 (12 cores)

01 (12 cores)

01
04
01
01 amarela
01
01

01
05
01
02 verdes
01
01

-

01
01
01 folha

CADERNO
Cartografia com margem
Quadriculado 1 x 1 cm (50 folhas)
Papel dobradura verde para encapar o caderno

-

Material de Higiene
O aluno deverá trazer em uma SACOLA SEPARADA, com NOME por fora, o seguinte material de higiene, para o 1º semestre
do ano:
- 2 caixas (grandes) de lenço de papel.
- 1 sabonete líquido.
- 2 toalhinhas de mão com NOME BORDADO (sempre que a toalhinha for enviada para ser lavada em casa, o aluno deve trazer a
outra limpa no dia seguinte).
- 1 escova de dentes com CAIXA PLÁSTICA (colocar nome no cabo da escova, com ESPARADRAPO).
- 1 creme dental infantil.

OBSERVAÇÕES:
1- Todos os materiais consumíveis deverão ser “repostos” na medida da necessidade.
2- Identificar com nome do aluno somente o material escolar de “uso individual”.
ATENÇÃO: Colocar o nome do aluno em todos os lápis de cor e nº02.
3- Os papéis devem ser abertos ou pouco enrolados para não ficarem amassados.
4- Todo o material ficará armazenado na escola. Portanto, para os deveres de casa, os alunos devem possuir um
segundo conjunto de materiais com lápis preto nº 2, borracha, lápis de cor, cola, tesoura, etc.
5- Para Jardim II:
- O caderno deve ser bem encapado com o papel dobradura verde e etiquetado apenas com o nome do aluno, escrito a lápis.
- As caixas de lápis de cor são solicitadas de modo que totalizem 36 lápis. Com esse total haverá 2 lápis das cores principais e mais
utilizadas durante o ano, o que é essencial para a área de artes.
6- Sugerimos que sejam reaproveitados materiais do ano anterior, que estiverem em bom estado, como: pincéis, giz de cera, lápis
de cor, etc.
7- O material escolar e de higiene, deverão ser entregues COMPLETOS, “em DUAS sacolas separadas com nome do aluno
por fora”, diretamente para a professora na Reunião de Apresentação.

IMPORTANTE: solicitamos que a lista de material não seja entregue faltando itens, pois isso dificulta a organização e a
utilização.

TELEFONES ÚTEIS
Colégio Casagrande: 2043.4003 e 2043.0955.
Transporte Escolar

Leandro: 2957.5221 / 99210.4296 / Vando: 2047-3367 / 99715-3402
Nice: 2684-2769 / 99444-8854 / Ramos: 99775-4028

Confecções de Uniforme

Alluri: 2641-6712 / 2092-6358 / Emiguel: 2296-2537 / 2293-1531

