LISTA DE MATERIAL
DE USO PESSOAL 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL:

C O L É G I O B.A.

São Bernardo

NÍVEL 1

FICA NO COLÉGIO:

DIARIAMENTE NA MOCHILA:

1 caixa de tinta guache (6 unidades)

 pente ou escova para cabelo

1 caixa de cola colorida (6 unidades)

 saquinho para separar troca de roupa
 lencinho umedecido

1 Pincel nº 14

 garrafinha de água (squeeze)

1 rolinho para pintura (pequeno)

 1 avental para pintura

10 unidades saquinho Zip

 1 boné

1 livro de histórias infantil (próprio p/ faixa
etária)
1 Jogo Educativo próprio p/ faixa etária ***
1 caneta para retro-projetor preta
1 estojo com zíper e duas divisórias
1 tesoura sem ponta
 1 pasta catálogo preta c/ 30 saquinhos
1 pasta com elástico (transparente)
ITENS COM REPOSIÇÃO SEMESTRAL
 giz de cera (curto) 15 unidades

 necessaire com escova de dentes , creme
dental própria para faixa etária e toalhinha
SOMENTE PARA INTEGRAL:
 100 folhas de sulfite branca A4
1 caderno de cartografia 48 folhas A4
(caderno de desenho /preferência para
brochura)
repelente (diariamente na mochila)
Protetor solar (diariamente na mochila)
1 pote de massa de modelar (500g.)
MARCA SOFT (qualquer cor)

 lápis de cor (12 cores)


Borracha



apontador com reserva

ITENS COM REPOSIÇÃO BIMESTRAL
 lápis grafite


cola líquida grande



cola bastão grande

 1 caixa de massa de modelar (c/ 12 cores)
Sugestão MARCA SOFT

 Estes itens são de
USO PESSOAL,
portanto , não há
possibilidade de
comprar pela
escola.

***O jogo educativo solicitado deve ser de
acordo com a faixa etária e de boa
qualidade, que garanta a segurança da
criança ao brincar. Indicações de jogos de
alfabetização: dominó com ilustrações,
quebra-cabeça silábico etc. Jogos para
raciocínio lógico: operações simples de
matemática, sequência lógica, memória e
que contemplem geometria. Cara a Cara,
Banco Imobiliário, Xadrez, Super Trunfo,
damas, ludo e outros que estimulem as
habilidades de raciocínio lógico, memória,
associação, dedução, classificação e
linguagem

→NÃO ENTREGAR
O MATERIAL
PARCIALMENTE.
SOLICITAMOS
ENTREGAR LISTA
COMPLETA.
→ ENTREGAR EM
SACOLA
SEPARADA,
COLOCAR NA
MOCHILA
SOMENTE OS
ITENS
IDENTIFICADOS
COMO
“diariamente na
mochila”

PRAZO DE
ENTREGA
02/02

LEMBRETE
Os alunos que já tenham
a PASTA
PERSONALIZADA
deverão entregar
junto com o material.

