Colégio Integrado de Guarulhos
Lista de Material 2019
Educação Infantil - Infantil II (5 anos) – Parte 1/2

Material individual
01 agenda escolar do Colégio (adquirida na Tesouraria do Colégio)
01 estojo de tecido com zíper e divisórias grandes
01 apontador com depósito
02 lápis nº2 – grafite (a ser reposto conforme necessidade)
01 tesoura sem ponta
01 borracha branca macia (a ser reposto conforme necessidade)
01 caixa de lápis de cor, 24 cores ( sugestão: Faber Castell )
01 pasta Aba Elástico Ofício, cor azul, com lombo de 30mm
02 cadernos pequenos, brochura, capa dura, cor azul, com 48 folhas
01 caderno pequeno, brochura, capa dura, cor azul, com 96 folhas
01 caderno quadriculado universitário 1x1 (Tilibra kids)
01 mochila grande de preferência com rodinhas
01 lancheira
01 garrafinha (squeeze)
Materiais diversos:
01 jogo pedagógico próprio para a idade
04 colas em bastão grandes (sugestão: Pritt ou Tenaz)
02 potes de massa de modelar 500 grs. (sugestão: Uti Gutti)
01 tubo grande de cola líquida branca (sugestão: Tenaz)
01 caixa de cola glitter com 06 cores (sugestão: Faber Castell)
02 folhas de cartolina (cores variadas)
04 folhas de E.V.A liso (02 rosas e 02 laranjas)
02 folhas de E.V.A fantasia (glitter, atoalhado ou textura)
02 folhas de papel collorset (cores variadas)
02 folhas de celofane (cores variadas)
02 folhas de papel cartão (cores variadas)
01 rolo de fitilho (cores variadas)
02 rolos de durex colorido (cores variadas)
01 rolo de lastex
01 rolo de fita de cetim (cores variadas)
01 pacote de glitter (cores variadas)
01 pacote de palitos de sorvete colorido
02 caixas de lenços de papel com 100 unidades.
02 potes de lenços umedecidos
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300 folhas sulfite A4 (colorida)
02 metros de contact transparente
Culinária
01 caderno pequeno, brochura, capa dura, cor azul, com 48 folhas (para alunos novos)
04 toucas para culinária
01 avental para culinária
Artes
01 tela 20x20cm
01 bloco de papel eco cores, 42 folhas
01 bloco de papel canson branco A4
01 bloco color set colorido A3 120 gramas
01 avental de plástico (sem desenho)
02 potes de tinta guache 250ml (01 amarelo e 01 verde)
Orientações:
Em todo material/uniforme deverá constar o nome completo do aluno e ano.
Sugerimos o uso de caneta para retroprojetor por sua melhor aderência a qualquer tipo de material.

Período Integral
Este material será de uso exclusivo dos alunos do Período Integral – TODOS OS ITENS COM NOME
COMPLETO.
01 mochila contendo:
01 escova/pente para cabelo
01 travesseiro antialérgico
01 lençol, fronha de solteiro e manta (ou cobertor)
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente, 01 creme dental sem flúor, 01 toalha de mão.
Obs.: Esse Kit pessoal virá para a escola toda segunda-feira com a criança e voltará para a reorganização da
mesma na sexta-feira. Colocar o nome da criança em todos os itens.

UNIFORME
LAHURY’S CONFECÇÕES LTDA
Av. Avelino Alves Machado nº 561 – Paraventi – Guarulhos
Fone: 2408-9916 / 2463-3237 de Seg. a Sex. das 9h às 18h / Sáb. das 9h
Data da entrega dos materiais: 22, 23 e 24 de Janeiro de 2019 – Prédio da Educação Infantil
Solicitamos atenção para a data de entrega para melhor organização.

