INFANTIL 4 DA EDUCAÇÃO INFANTIL
LISTA DE MATERIAIS - 2021
USO PARTICULAR - PERTENCES QUE FICARÃO:
 NA MOCHILA
1 Agenda do Colégio devidamente preenchida;
1 Troca de roupa (uniforme);
1 Squeeze (vazia);
1 Repelente infantil;
1 Protetor solar fator 30 infantil.
1 Par de chinelo;
1 Par de meia ou sapatilha antiderrapante.
 NA NECESSAIRE
1 Pente ou escova para cabelo;
1 Escova e creme dental sem flúor (dentro de um porta escova e creme dental de
plástico).
 NO ESTOJO (COM DUAS DIVISÕES)
3 Lápis grafite jumbo;
1 Borracha branca;
1 Apontador com depósito (para lápis jumbo);
1 Tesoura escolar sem ponta (com o nome da criança gravado);
1 Caixa de lápis de cor jumbo triangular – 12 cores;
2 Tubos de cola branca – 90g;
No estojo deverá permanecer somente a quantidade necessária.

PERTENCES QUE FICARÃO NA ESCOLA
1 Caixa plástica transparente, tamanho: 32 x 22 x 12 cm (Poderá ser usado do ano
anterior);
1 Pasta polionda A4 2 cm azul (Poderá ser usado do ano anterior);
1 Camiseta (P adulto) na cor branca (usada);
1 Xerox da certidão de nascimento (uso pedagógico);
2 Revistas velhas para recorte (Adequadas para a idade).

JOGOS E BRINQUEDOS
1 Balde de praia;
3 Potes de massa para modelar com 150g;
1 Pote de letras móveis (alfabeto);
1 Kit profissão (Opções: médico, dentista, bombeiro, master chef ou engenheiro)
Blocos lógicos. Poderá ser usado o mesmo do ano anterior.

PAPELARIA
1 Adesivo instantâneo multiuso n° 2;
1 Bloco de papel A3 colorido 20 folhas;
1 Caneta permanente nº 2.0 – preta;
2 Metros de papel contact transparente;
1 Folha de EVA com glitter verde;
1 Rolo de barbante;
1 Durex largo transp. 5 cm;
1 Bloco criativo c/32 folhas – 325x325mm;
1 Caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 96 folhas, azul;
1 Bastão de cola quente grosso.
Obs.: Os materiais de uso particular e os pertences da bolsa deverão estar
identificados com nome completo e ano. Os materiais solicitados não poderão ser
substituídos.

 Entrega de materiais: 02, 03 e 04/02/2021 – terça, quarta e
quinta.
 Reunião de pais: 06/02/2021 - sábado
 Horário: 8h às 9h30.
 Local: Sala do Pré vestibular 1º andar

 Volta às aulas: 08/02/2021

Colégio Anglo Prudentino
Estudar aqui
Faz a Diferença!

