LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020
INFANTIL II
01 estojo simples com apenas três (3) divisórias (de, no máximo, 6 cm de altura);
01 estojo simples com apenas uma (1) divisória (de, no máximo, 6 cm de altura);
01 borracha branca macia;
01 caixa de lápis de cor, formato triangular JUMBO, com 12 cores;
01 caixa de lápis de cor, formato triangular, com 24 cores;
01 estojo de caneta hidrográfica JUMBO, com 12 cores;
01 estojo de caneta hidrográfica (fino), com 24 cores;
02 lápis grafite triangular JUMBO;
02 lápis grafite triangular nº 02;
02 apontadores simples com depósito, sendo 01 para os lápis finos e o outro para os lápis
JUMBO;
01 caixa de giz de cera curto, triangular, com 12 cores;
01 caixa de lápis de cera, com corpo de madeira, 12 cores e apontador próprio;
06 tubos de cola branca - 35g;
01 tesoura com o nome gravado e ponta arredondada – (atenção às crianças canhotas)
01 caixa de massinha de modelar MACIA, com 12 cores;
01 caixa cartonada dura, tamanho 26cm x 36 cm (de, no máximo, 08 cm de altura);
04 fotos recentes da criança (3 x 4 cm);
01 foto "selfie" recente da criança com a família (10 x 15 cm);
01 pasta de plástico vermelha, tamanho ofício, com elástico - pode ser a mesma utilizada no
ano passado;
01 pasta de plástico incolor, tamanho ofício, com elástico para biblioteca – pode ser a mesma
usada no ano passado;
01 minipasta incolor, 2cm, com elástico;
08 livrinhos simples com desenho para colorir, tamanho A4;
01 tubo de bolinha de sabão;
01 pote de geleca - 180g;
02 pastas catálogo com 50 envelopes, A4, capa transparente;
01 pote de areia para modelar - 200g;
01 metro de plástico autoadesivo transparente e liso;

01 balde de areia, com pá, resistente e simples;
01 bola de plástico, leve, simples, tamanho das de futebol - escrever o nome da criança com
caneta permanente;
01 caixa plástica (tamanho caixa de sapato) com tampa, estampada transparente 5,5l –
pode ser a mesma utilizada no passado, contendo:
01 estojo de pintura a dedo, com 6 cores (30ml);
01 pincel nº12, chato;
01 camiseta usada, com nome, dois (2) números maiores que o da criança, que servirá como
avental, para as aulas de Arte;
01 estojo de cola colorida com 6 cores;
02 tubos de cola glitter de cores variadas.

Material que NÃO deverá vir com o nome da criança:
02 lixas d’água nº100, cor preta;
05 sacos plásticos, fecho hermético, tamanho 20 x 28 cm;
05 sacos plásticos, fecho hermético, tamanho 17 x 24 cm;
10 sacos plásticos grossos, tamanho ofício e (preferencialmente, sem furos);
05 sacos plásticos grossos, tamanho A3 e (preferencialmente sem furos);
04 pacotes de toalhas umedecidas;
02 gibis com temas infantis;
10 botões coloridos pequenos;
10 botões coloridos médios;
10 botões coloridos gigantes;
01 pacote de bolinhas de gel, coloridas, que crescem na água;
Programa Bilíngue
Educate Bilingual Program by Richmond : O material deverá ser adquirido pelo site
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01 caderno para cartografia e desenho, tamanho A4, com 40 folhas, 140g/m²

ATENÇÃO:
Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no dia 23 de Janeiro
de 2020.
Enviaremos, posteriormente, o valor referente ao material rateado.
Durante o ano letivo, solicitaremos livros literários.

