
“Educação: Transporte para o Futuro”

Lista de Material Educação Infantil - 2020

Orientações Gerais:

• 27/01/2020 – Entrega de Materiais identificados e Reunião de Pais e Mestres , às 13h20 .

• 28/01/2020 – Inicio das aulas, 13h.

• É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido.

• Horário das aulas: 13h as 17h30.

Material de Papelaria e Arte

01 – caderno brochura universitário 96 folhas – para comunicação entre família e escola.
03 - cartolinas Brancas
05 – color set vermelho
02 – color set decorado
500 – folhas sulfite (A4) – branca
01 – bloco de papel colorido (color 7)
05 – folhas de EVA – vermelho
02 – folhas de EVA – vermelho brilhante
03 – papel crepom vermelho
01 – pasta de plástico (para colocar atividades e lição de casa)
01 – pasta catálogo com 30 plásticos
01 – fita adesiva transparente
01 – fita crepe
05 – folhas de papel cartão – vermelho
01 – potinho de bolinha de sabão
01 – caderno de desenho – capa dura (sem pauta)
01 – estojo de caneta hidrocor com 12 cores – lavável
02 - lápis preto grafite triangular gigante
02 – lápis preto nº2
01 – caixa de lápis de cor triangular gigante – 24 cores
02 – borrachas branca
01 – apontador (para lápis fino e gigante)
01 – caixa de giz de cera – 15 cores
03 – tubos de cola branca bico fino fixo- 100g
01 – estojo de cola relevo – 6 cores
02 – caixas de massa de modelar extra macia - 12 cores
01 – pote plástico pequeno com tampa de rosca (tipo maionese 500g –para guardar a massinha em uso)
01 – tesoura escolar –sem ponta
01 – pincel nº 10 chato
01 – jogo pedagógico correspondente a faixa etária(quebra-cabeça de até 30 peças; dominó de letras ou
números; memória figuras ou letras; brinquedos de encaixar tipo “lego”; pinos mágicos; construção – como
tijolinhos)
03 – refis de cola quente – grosso
02 – vidros de brocal – qualquer cor
01 – brinquedo adequado a faixa etária ( kit cozinha, Kit médico; Cabeleireiro, mecânico, escritório, etc)
01 – fantasia usada e em bom estado (para deixar na escola)
02 – livros de história infantil com capa dura
01 – estojo de tinta guache lavável – 6 cores
01 – camiseta usada para pintura



01 – metro de tecido chita - estampado
01 – baldinho de areia com pá e peneira

Material de Higiene
Para deixar na mochila

(lanche e escovação)
01 – copo de plástico sem tampa e sem bico
01 – escova de dente
01 – creme dental
01 – estojo ou bolsinha impermeável com o nome (escova e creme dental)
01 – pacote de lenço umedecido
01 – troca de roupa usada para permanecer na mochila ( conforme condições climáticas)

Uniforme Escolar

Uso Obrigatório desde o 1º dia de aula

1) Todas as peças devem ter a logomarca da Fitel Dom Bosco;
2) Identificar com nome e sobrenome do aluno em todas as peças
3) Não será permitido o uso de baby-look

Confecção – Rajik
Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd N. Sra. Auxiliadora
Tel.: 2121-5358 ou 2121-5359

OBS: TODOS os materiais devem ser identificados com o nome e série do aluno.


