2019

Lista de Material - Pré Escola II - Educação Infantil
Inglês
Programa Bilíngue – International School

Cultura Religiosa e Humanística
1 pasta catálogo transparente com 20 sacos plásticos grossos

Materiais
2 lápis pretos
1 apontador plástico com reservatório
1 borracha branca macia
1 tesoura escolar sem ponta com o nome do(a) xaveriano(a) gravado - sugestão: Mundial 667
1 caixa de lápis de cor - sugestão: Ecolapis 12+3 Caras e Cores, Faber-Castell
3 envelopes pequenos – 11x17 cm
1 caixa de ecogiz de cera com 12 cores - sugestão: Faber-Castell
1 jogo de caneta hidrocor, ponta fina com 12 cores
1 pincel chato nº14
3 tubos de cola líquida branca, de 35g a 40g
3 tubos de cola em bastão 20g - sugestão: Pritt
3 caixas de massinha com 12 cores sem glitter - sugestão: UTI GUTI
1 pote plástico para armazenar a massinha (medida: 12x12cm)
1 pasta transparente cristal de plástico, 2cm com elástico
1 pasta vermelha cristal de plástico, 2cm com elástico
3 folhas de EVA (cores variadas)
3 folhas de EVA texturizadas com glitter (cores variadas)
1 bloco colorido / (meninas) criativo A3 120g/m2 (meninos) criativo A4 (24 a 32 folhas, de
acordo com a marca)
4 blocos de desenho branco A3 180g/m2 com 20 folhas
1 folha de tecido adesivo estampado (tamanho mínimo, 45cmx45cm)
20 botões redondos (10 tamanhos médios e 10 tamanhos grandes, cores diversas)
1 capa de chuva com o nome do aluno
1 estojo com 3 divisórias
2 revistas para colorir
12 plásticos transparentes para fichário com furos
6 potes pequenos de lantejoulas (cores variadas)
6 potes pequenos de glitter (cores variadas)
1 gibi
1m de tecido cru
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Importante

Na primeira reunião de pais, todo o material escolar deverá ser entregue etiquetado com
o nome completo e a série do(a) Xaveriano(a).

Havendo necessidade, ao longo do ano, a professora solicitará a reposição de materiais.

Diariamente, o(a) Xaveriano(a) deve trazer na mochila 1 garrafinha, 1 troca de roupa em
saco plástico e a agenda escolar, que será fornecida pelo Colégio, no início do ano letivo.

No início do ano letivo, solicitaremos livros paradidáticos.

Nomear os pertences pessoais do aluno.

Observações
A LIVRARIA DA PRAÇA estará no Colégio São Francisco Xavier nos
dias 17 e 18/12 e 07/01 a 01/02/2019, das 9h às 17h. No sábado,
19/01/19, haverá plantão das 8h às 13h.
Telefone para contato: 97661-6336

UNIFORMES
Os uniformes poderão ser adquiridos na Thiamar, Rua Silva Bueno 1156 – Ipiranga, de
segunda-feira a sábado, das 9h30 às 18h. Telefone para contato: 2272-4519.
Salientamos que o uso dos modelos antigos de uniforme continuará sendo permitido.
Portanto, não existe a pronta obrigatoriedade do uso das peças que compõem os novos
modelos.
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