LISTA DE MATERIAL 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL 5
DISCIPLINA

! QTD

DESCRIÇÃO

!

1 Agenda escolar (será entregue em sala de aula)

!

1 Pasta plástica transparente, incolor, com elástico, sem dorso, marca Yes ou similar

!

2 Pastas plásticas transparentes, com gancho mola de metal: 1 azul e 1 amarela, marca Yes ou

!

1 Pasta plástica transparente, incolor, com 40 sacos plásticos, Clear Book ou similar

!

1 Caderno de desenho, capa dura, elaborado pelo colégio, com 50 fls, 120gr. (à venda na papelaria)

!

1 Borracha plástica, marca Tilibra ou similar

!

1 Tubos de cola bastão (20gr) Pritt ou similar (verificar a data de validade)

!

1 Tubos de cola Tenaz, ref. 02840 (110gr) ou similar (verificar a data de validade)

!

1 Gibi

!

1 Revista Pais e Filhos, Viagem, de animais, natureza, etc.

similar

!

5 Sacos plásticos sem furo A4

MATERIAIS

!

1 Jogo de caneta para retroprojetor, Pilot ou similar

DIVERSOS

!

1 Estojo com 1 zíper e divisões internas (Arplast ref. 301 Cegonha) ou similar, contendo:
2 Dados que caibam no estojo

!

1 Borracha plástica

!

2 Lápis grafite sextavado 2B, Faber Castell-Regente 9000 ou similar

!

1 Caixa de 12 lápis de cor não aquarelável

!

1 Jogo de 12 canetas coloridas hidrocor finas

!

1 Jogo de 12 canetas ponta grossa (jumbo), Faber Castell ou similar

!

1 Caixa de giz de cera toquinho 15 Cores 9215 Acrilex ou similar

!

1 Caneta hidrográfica 2,0 ponta porosa preta Pilot ref. 420004CX012PR ou similar

!

1 Caneta marca texto amarela

!

1 Tesoura escolar sem ponta, com nome e que caiba no estojo, Mundial ou similar
(destro ou canhoto)

!

1 Apontador de plástico com depósito (retangular) que caiba no estojo

!

1 Troca de roupa (de inverno ou verão), de acordo com a estação, que ficará guardada na mochila

!

1 Bolsa pequena emborrachada com 1 escova de dentes com protetor de cerdas e 1 creme dental

!

1 Garrafa squeeze

!

1 Pasta plástica vermelha transparente com gancho mola, marca Yes ou similar

!

1 Maleta de polipropileno de 3 cm, A3, fechamento com elástico

!

1 Camiseta tamanho adulto (não é necessário que seja nova)

MATERIAL
PESSOAL

ARTE

da criança

Para a compra de materiais de uso coletivo utilizados para as propostas de Arte (em todas as disciplinas) será
cobrada, via boleto bancário, uma taxa anual no valor de R$ 121,30.
A relação do material está disponível na secretaria, caso deseje adquiri-lo individualmente.

LIVRO

! QTD
!

DESCRIÇÃO
1 Caderno de Parlendas
(apostila produzida pela equipe de professores do Colégio Miguel de Cervantes que será entregue
ao aluno em classe)

PROJETO

A cada semestre, a escola solicitará um livro para compor o acervo da biblioteca de classe (aguardar orientações

LEITURA

na reunião de pais)

Observações

Todos os cadernos, pastas e materiais diversos devem ser reaproveitados.
Itens marcados com ! deverão ser identificados com nome e ano do aluno.

Não há a necessidade de trazer lancheira, pois o lanche é fornecido pelo Colégio.
A mochila não deverá exceder 45 cm (altura) e 30 cm (largura) e deve conter a agenda, a troca de roupa, a escola e o creme dental
Todo o material em bom estado poderá ser reaproveitado.
Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (Contact, Encap ou similar).
Identificar cada lápis, caneta, canetinhas, borracha, cola, estojo, etc. com caneta de retroprojetor.
Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do aluno, ano e disciplina. Modelo de etiqueta:
Nome: _______________________________________________
Ano: _____________________
Disciplina: ____________________________________________
Material de higiene: escova de dentes com porta-escola (com nome) e tubo de creme dental (dentro de uma necessaire).
Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário.
O valor do material de Arte, da agenda e do material elaborado pela equipe de professores do Colégio será cobrado via boleto
bancário.
A livraria e papelaria "Book Fair" fará a venda do material de 01 a 17/12/2021 e a partir do dia 03/01/2022 em sua loja localizada
dentro do Colégio, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 17:00 horas, ou pelo site www.bookfair.com.br, utilizando a senha de acesso
MIGUELDECERVANTES.
Telefone: 3779 1890 - WhatsApp (11) 91090 6505.
A compra do material na "Book Fair" é facultativa.

