RELAÇÃO DE MATERIAL – PRÉ II – INFANTIL – 2019
1 estojo hidrocor ponta fina 12 cores
1 caderno de caligrafia com pauta verde (São Domingos ou Tilibra)
2 tubos de cola (grande) *
4 colas em bastão
1 caixa de giz de cera grosso 12 cores
1 tesoura sem ponta (De boa qualidade)
1 estojo de tecido com 3 repartições
4 lápis pretos triangular nº 2 (de boa qualidade)
2 apontadores com coletor (de boa qualidade)
2 borrachas grandes brancas macias
2 fitas dupla face
1 fita transparente larga (durecão)
1 pincel chato nº 12
1 pincel chato nº4
1 caixa de lápis de cor triangular 12 cores
3 potes (pqe) de massa de modelar (cores variadas)
2 tubos de cola com glitter
1 estojo de cola colorida (6 cores)
1 flauta doce modelo Germânica Yamaha
1 camiseta de adulto para ser usada nas aulas de artes
4 cartelas de adesivos
1 rolinho de barbante colorido *
4 pacotes de lantejoulas grandes *
1 pacote de pano perflex *
1 pote de guache grande vermelho *
1 caixa de palitos coloridos (tipo sorvete) *
1 revista para recorte *
1 brinquedo infantil *
2 blocos de canson branco - gramatura 140 (A3) para Artes
1 toalhinha plástica (tipo jogo americano) para massinha
1 pasta clear book verde com 40 saquinhos
15 botões grandes e coloridos
6 caixas de lenço de papel

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (Pré II)
Trazer diariamente:
• 1 lancheira
• 1 toalhinha para ser estendida sob o lanche
• 1 troca de roupa
• 1 copo plástico para água com tampa
• 1 nécessaire ou estojo com zíper (grande) com uma escova de dente
• 1 pasta de dente infantil
Obs: A partir de 2019 a apostila de tarefa de casa (A4) será enviada dentro da
mochila escolar, pois não utilizaremos mais as habituais pastas.

OBSERVAÇÕES:
• Todo material pessoal deverá conter o nome do aluno,
exceto os materiais indicados com asterisco.
• O material deverá ser entregue no dia 14/01/19, das
8hs às 12hs e das 14hs às 16hs, na secretaria do
Colégio.(Respeite a data, para
organização dos
materiais)
• Art e Design – (venda de uniformes) Rua Luiz Gazzola
nº 272, centro – Itu – Fone: 4024-3241
• Soutex – (venda de uniformes – sob encomenda) R.
Padre Bassano Faine, nº 63 – Jardim Novo Itu. Fones:
4023-0500 e 4023-3435.

