LISTA DE MATERIAL
2018 Eduacação Infantil - 4 anos
Avisos importantes:

Atenção se o livro adquirido corresponde à edição solicitada nesta lista;
Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a
necessidade.;Identificar todo o material escolar, peças do uniforme e materiais de higiene com
nome completo;.
Entregar todo o material até o dia 10 de janeiro;
A agenda anual, exclusiva do Colégio Diversitas, será entregue no início das aulas.

Os materiais abaixo deverão vir em um
estojo com zíper de 2 divisões:
Este estojo será devolvido no final do 1º
semestre para reposição do material e no
final do ano.
1ª divisão:
01 caixa de gizão cera 12 cores (Grosso)Cruton Jumbo
2ª divisão:
01 tesoura sem ponta (com nome)
02 lápis preto
01 apontador com depósito e 4 canetas (preta) ponta porosa
3ª divisão
01 caixa de lápis de cor 24 cores
02 vidros de cola 90g)
ESTE ESTOJO SERÁ DEVOLVIDO AO FINAL DO 1º SEMESTRE
PARA REPOSIÇÃO DO MATERIAL - (ANTES DE INICIAR O
PRÓXIMO TRIMESTRE
INDIVIDUAIS
01 merendeira contendo, diariamente: 01 guardanapo
de pano com nome,
01 copo com nome (plástico ou metal) e 01 garrafa
para água.
01 caderno sem pauta(brochura) 96 folhas - encapado
01 pasta transparente tamanho ofício
BRINQUEDOS:
Escolher 01 Kit ou o Kit 2 para você trazer (individual)
não será devolvido ao final do ano
Kit 1 01 brinquedo médio: um bebê
01 Kit de alimentos de plástico
01 embalagem com panelinhas ou brinquedos
01 fantoche grande
01 kit - maleta de médico
Kit 2
02 carrinho de brinquedo grande (aproximadamente 40 cm)
01 embalagem com animais de plástico
01 fantoche grande
01 kit- maleta de ferramentas
OBS: As crianças usarão todos os brinquedos.

LIVRO DE BIBLIOTECA DE SALA
Este livro é adquirido pela escola. Quitar o mesmo
até fevereiro.
Valor: R$50,00
TRAZER O SEGUINTE JOGO:
1 QUEBRA CABEÇA OU 1 PACOTE COM 10 ANIMAIS TAMANHO MÉDIO
(DINOS, SELVA OU FAZENDA)

MATERIAL PARA ARTE/PROJETO/CULINÁRIA
08 caixas de massa de modelar 12 cores (macia grande)
de boa qualidade
06 blocos de desenho canson/branco A3 com 20 folhas
de 140g-297X420mm (prestar atenção na gramatura do
papel)
02 blocos A3 branco - 420X297mm- 150g (sugerimosmeu primeiro caderno Norma)
01 Caixa de Giz pastel (12 cores)
01 pode de guache azul 250g
01 pote de guache laranja 250g
01 potes de guache verde 250g
01 pote de guache marrom 250g
02 pacotes Creative Paper fluorescente (Lumi)
01 blusa DE MALHA GRANDE para pintura
10 pincéis atômicos(sugerimos Pilot) ponta fina preto
02 trinchas 3/4 pintura
01 rolo de pintura espessura 9cm
01 tubo de cola branca de 500g
02 rolos de fita crepe 100m
04 vidros de anilina para bolo
01 esponja para banho grande (pintura)
02 revistas em quadrinho ( novas)
01 par de meias usadas (limpas)
01 fantasia usada (em bom estado)
02 acessórios para Faz de conta (bolsa, colar, chapéu,
etc)
01 pacote com 5 folhas de papel camurça tamanho ofício
01 pacote com 5 folhas de papel laminado tamanha ofício
04 folhas de papel celofane
01 Pacote de ofício colorido (A4) colorido
02 papeis crepon
04 folhas de papel de seda amarelo
04 folhas de color set
04 folhas de papel cartão
01 borrifador - sucata - Vidro de amaciante ou de produto
de passar roupa - vazio
15 botões coloridos grandes
15 botões coloridos médios
01 pacote de palito de picolé 100 unidades

