COLÉGIO METODISTA PIRACICABANO

NÍVEL 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL
LISTA DE MATERIAL – 2017
 01 mochila (adequada à faixa etária) com nome
 01 lancheira com nome
 01 toalhinha de mão com nome da criança (manter na
lancheira)
 01 caneca plástica para água com nome (manter na
mochila)
 01 troca de uniforme para ficar na escola (nome em
todas as peças)
 01 tapete macio para sentar-se (tipo antiderrapante)
40x60 com nome
 01 estojo de quatro repartições contendo:
- 03 lápis grafite jumbo
- 01 caixa com lápis de cor jumbo 12 cores
- 02 borrachas brancas
- 01 apontador com depósito jumbo
- 01 tesoura sem ponta com nome gravado
- 01 cola bastão grande
- 01 caixa de giz de cera grosso 12 cores (longo)
- 01 tubo de cola líquida 40g
- 01 conjunto de canetinha hidrográfica 12 cores (ponta
grossa)
- 01 pincel nº 14 ou nº 16
*Os materiais do estojo devem estar todos com
identificação e serem repostos sempre que necessário

 01 pasta polionda 04 cm (média) sem alça
 30 plásticos grosso soltos com furo
 01 livro de história (adequado à faixa etária) de preferência
tamanho grande
 03 envelopes A4 pardo 01 cola bastão grande
 02 potes de massinha de modelar (150 grs. cada) cores
variadas
 01 rolo de fita crepe
 02 caixas de lenço de papel com 75 unidades
 01 rolo de fita tartan transparente
 100 folhas de sulfite branca
 100 folhas de papel creative paper fluorescente
 01 caderno de desenho de capa dura com 48 folhas
 01 rolo de durex colorido (cor a sua escolha)
 01 pacote de canudo grosso dobrável (50 unidades)
 01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
 01 caixa plástica com nome
Medidas Externas: 40,8 x 29,0 x 12,8 cm
Volume: 11 litros

MATERIAL DIDÁTICO

 PROJETO ECO MIRIM – Grupo 4 (Reformulado), 2a Ed.; Autora: Angela Cordi, EDITORA POSITIVO. ISBN: 9788546706365
 HATS ON TOP STUDENT’S BOOK 1 – AUTORES CAROLINE LINSE E ELLY SCHOTTMAN; EDITORA MACMILLAN
ISBN: 9780230444805
 HATS ON TOP ACTIVITY BOOK 1 – AUTORES CAROLINE LINSE E ELLY SCHOTTMAN; EDITORA MACMILLAN
ISBN: 9780230444812

Os materiais acima deverão ser entregues na Coordenação da Educação Infantil de 09 a 20/01/2017das 9h às 11h30 e das
13h às 17h, quando serão conferidos na presença do responsável pelo(a) aluno(a).
OBSERVAÇÕES

1 – É obrigatória a identificação nos materiais individuais que deverão ser entregues para a professora.
2 – No decorrer do ano letivo, poderá haver eventuais despesas com material pedagógico.
3 – O atestado médico para prática de Educação Física e a Ficha Informativa de Saúde deverão ser entregues na primeira
semana de aula, através do caderno vaivém, devidamente preenchidos.
4 – Informamos que, para maior comodidade das famílias, representantes de editoras, livrarias e distribuidoras estarão
no Colégio nos dias 05, 06 e 07/12/2016, das 08h às 18h para venda dos livros didáticos.

