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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
ANO LETIVO: 2019 – INFANTIL II
ESCRITA / DESENHO / PINTURA
6 Lápis Grafite
1 cx Lápis de cor com 24 cores
2 Apontador plástico com depósito
1 Estojo com giz de cera Curtom com 12 cores
1 Cx. de canetinha hidrográfica (ponta grossa) com tinta
lavável 12 cores
1 Caneta para retroprojetor (preta)
1 Estojo grande com três divisórias
2 Borrachas branca grande TK Plast
1 embalagem de cola glitter (6 potes de 23 g)
1 pote de massinha de modelar 500 gr (Soft Acrilex)
1 Tubo de cola branca 110g
2 Colas em bastão
1 Tesoura (Mundial) sem ponta com nome do aluno gravado
1 caderno de desenho capa dura (grande) espiral com 50 fls
1 estojo de cola colorida Acrilex (6 potes de 23 g)
1 aquarela (12 cores)
1 pincel nº 12 chato
1 broxinha para pintura
1 tempera guache 250 ml (qualquer cor)

PASTAS
1 pasta de papelão PRETA com ferragem
1 pasta plástica com ferragem
20 sacos plásticos - tamanho ofício
1 pasta polionda A3 com alça (cinza)
1 pasta polionda A4 com alça (cinza)

PAPÉIS
500 fls. de papel sulfite branco – tamanho: A4
4 fls. de papel espelho/laminado (azul/vermelho)
4 fls. de papel color-set preto
4 fls. de papel cartão
2 fls. de papel camurça
2 m de Contact transparente
1 pacote de canson branco (A4) – 140 g/m3
1 bloco de canson branco A3 – 140 g/m3
1 pacote creative lumi paper
1 folha de scrapbook

DIVERSOS
1 fita adesiva (crepe)
1 fita adesiva (durex)
1 fita metalóide 10X50mm (prata)
1 unidade de jogo americano plástico (p/ massinha
e pintura), de preferência, retangular
1 caixa plástica com tampa (35 X 22 X 13 cm aprox.)
1 camiseta para pintura (usada – de adulto)
1 lixa grossa
1 cola permanente de tecido Acrilex 37 g
1 pacote de palitos de sorvete
10 botões
1 novelo de lã
5 metros de fita de cetim
1 revista velha
2 gibis novos
1 kit de brinquedos (ferramentas, médico,
panelinhas, cabeleireiro etc.) para brincar de faz de
conta
MATERIAL DE HIGIENE
1 escova de dente com nome da criança
1 creme dental
1 toalhinha de mão com nome da criança
1 copo plástico com o nome da criança
2 cx. de lenço de papel grande
2 pacotes de lenços umedecidos
1 sacolinha higiênica (disponível no Bazar)

TODO O MATERIAL DEVERÁ
SER ENTREGUE PARA A
PROFESSORA DA SALA
(IDENTIFICADO COM O NOME
DO ALUNO).
ALUNOS DA ESCOLA AMPLIADA





1 pasta plástica com ferragem
2 cxs. de massa de modelar 12 cores
1 cx. de lápis de cor (12 cores)
1 jogo novo ou em bom estado

LEMBRAMOS QUE O BAZAR OFERECE PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ALUNOS DO COLÉGIO XINGU.

