LISTA DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEJ – 2020
INFANTIL 4 ( 5 anos)

LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL E/OU DA TURMA

INFANTIL 4

Apontador com lixeira
Borracha
Brinquedo para sala de aula: carrinho de mercado OU pinça de coordenação
motora OU boneca.
Colas brancas 37g – bico fino
Cola Gliter colorida
Compactor Color - ponta fina (12 cores ) – identificar com nome em cada
item
Creme dental
Escova de dentes
Estojo para escova e creme dental
Fantasia compatível com o tamanho da criança
Lápis de cor 12 cores ou 24 cores – identificar com nome em cada lápis
Lápis grafite preto nº 2
Livro de literatura infantil de boa qualidade (de acordo com a idade).
Sugestão de autores: Ruth Rocha, Ziraldo, Mary França, Ana Maria
Machado, Tatiana Belink, Illan Bremman, Todd Parr
Papel canson colorido
Pastas com elástico (transparente fina)
Penal (estojo) grande
Pincel chato para pintura nº 14
Tela para pintura (20x30)
Tesoura sem ponta (gravar o nome)
Tinta relevo
Toalha de rosto simples (fica no colégio, não é devolvida)
Quebra cabeça gigante
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Observações:
01- Início das aulas: 10 de fevereiro (segunda-feira);
02 -Primeira reunião de pais da Educação Infantil : 06 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, nas
dependências do Colégio, somente a presença dos pais.
03 -Os materiais de uso individual e/ou da turma deverão ser trazidos na primeira reunião de pais.
04 - Favor não esquecer:
 Identificar todos os materiais.
 Identificar o uniforme
05 – A agenda do CEJ é de uso obrigatório e será entregue ao aluno no início do ano letivo, cujo o
valor de R$ 25,00 será cobrado juntamente com a mensalidade do mês de março 2020.
06 – O material ANGLO será cobrado em 8 parcelas de R$ 58,00 de março a outubro/2020

