LISTA DE MATERIAL 2019
Unidade Perdizes

INFANTIL II









3 potes (150g) Acrilex de massa para modelar soft *
2 gibis *
1 tesoura infantil, sem ponta, marca MUNDIAL modelo RED DOT - ponto vermelho ou
TRAMONTINA (com nome do aluno gravado)
1 pasta de plástico, com elástico, identificada com o nome
2 revistas para recorte (CLÁUDIA, DESFILE, 4 RODAS, GLOBO RURAL, MÁXIMA, CRIATIVA,
SUPER INTERESSANTE).
1 agenda do estudante – Colégio Batista (uso obrigatório)
1 pincel chato nº 14 *
1 pote plástico transparente, tamanho: comprimento 28 a 30cm, largura 16 a 18cm, altura
10 cm, contendo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o







1
1
1
1
1

1 jogo de canetas FABER CASTELL Jumbo (12 cores)
1 caixa de lápis de cor com 12 cores
1 jogo de canetas hidrográficas com 10 ou 12 cores
(PILOTO, FABER CASTELL ou BIC) – Ponta fina
1 tubo grande de cola 100g (de preferência ACRILEX) *
2 tubos de cola bastão grande 40g (BIC ou PRITT) *
1 apontador com reservatório
2 estojos com duas divisórias com zíperes
1 borracha macia
3 borrachas “ponteira”
3 lápis pretos nº2 de preferência BIC Evolution

OBS.: Favor respeitar
as medidas e não
ultrapassar o
comprimento e
largura.

nécessaire contendo 1 pasta dental e 1 escova de dente *
livro infantil adequado para idade
camiseta manga longa (do papai ou mamãe) para ser usada como avental.
lenço umedecido (trazer diariamente na mochila)
caixa grande de lenço de papel (Kleenex) *
* Uso exclusivo do aluno

OBSERVAÇÕES:


As marcas citadas foram sugeridas em função da qualidade e da melhor adequação para as
crianças. No entanto, os pais têm liberdade para adquirir as marcas que melhor se
adaptarem a seu gosto ou orçamento familiar.



Cada criança deve ter, em casa, material para a lição. Exemplo: lápis preto, lápis de cor,
cola e tesoura.



Todo material solicitado e uniformes podem ser adquiridos na livraria terceirizada BookFair, que funciona nas dependências do Colégio.



Em todo material deverá constar o nome do aluno, inclusive nos lápis e canetinhas.



Todo material deverá ser trazido na Reunião de Pais, em sacola de plástico, com o nome
do aluno.



É expressamente obrigatório que o agasalho seja identificado com o nome completo
bordado na parte interna das costas.

