COLÉGIO OBJETIVO DE IBIÚNA
LISTA DE MATERIAL – Infantil II / 2017
Materiais
 1 apontador para lápis jumbo
 1 caixa de lápis de cor jumbo triangular
 1 estojo duplo para guardar os lápis
 2 lápis preto jumbo triangular
 2 borrachas
 1 caixa de giz de cera (grosso) com 12 cores
 1 estojo de caneta hidrocor Pilot Color 850 (12 cores)
 1 estojo p/ guardar as canetinhas
 2 bastões de cola pritt grande
 2 caixas de massa para modelar (Gutti)
 50 saquinhos plásticos para pasta (grosso)
 1 tesoura sem ponta
 1 pincel (18)
 1 caderno de desenho grande (100 folhas)
 1 pasta com elástico azul 38x28
 1 pasta catálogo.
Papéis
 1 folha de papel dobradura (azul, amarela, vermelha, verde ou rosa)
 3 placas de EVA (cores variadas)
 1 pacote de sulfite (500 folhas)
 2 folhas color set (fantasia)
*Pedir à papelaria para não dobrar e não enrolar os papéis.
Materiais que deverão ser trazidos todos os dias na mochila
 1 toalhinha de rosto
 1 caneca plástica
 1 escova de dentes
 1 creme dental
 1 sabonete líquido
 1 escova de cabelo
 5 caixinhas de lenço de papel
 1 troca de roupa completa (inclusive calçado)
 1 sacolinha de higiene
Complemento
 1 livrinho de história, apropriado para a idade
 1 quebra cabeça apropriada para a idade
Observações importantes:
-> Sugerimos algumas marcas para determinados materiais, devido à adequação aos trabalhos
desenvolvidos e etiquetar todos os materiais com o nome do aluno.
-> Para marcar o uniforme sugerimos CANETA ACRILPEN (para tecidos). Colocar o nome do aluno em
todas as peças, pois o extravio ou perda causa um transtorno desnecessário.
-> Ao fazer a compra do material, verifique a Validade e a Qualidade dos produtos, principalmente colas,
massinhas e tintas, a validade tem que corresponder pelo menos durante o ano letivo.
-> Os materiais deverão ser entregues na secretaria.

