Check-List - EDUCAÇÃO INFANTIL
INFANTIL IV – 4 ANOS
FIQUE ATENTO: Não etiquetar o material antes da conferência feita pelo professor, à entrega e conferência do
material será realizada em 25/01/2018. DÚVIDAS? Entre em contato conosco: 3222-1876 ou no e-mail:
coordenacaoinfantil@colegioveracruzrecife.com.br.
UNIFORME ESCOLAR
Camisa do colégio, short azul marinho (helanca) - tênis azul marinho, branco ou preto. Os uniformes podem ser
adquiridos na Tom Modas - Fones: (81) 3221-3879 ou Attrives 3422-5622 / 3271-4300
MATERIAL PRÓPRIO
01 Agenda Escolar 2018 – Deverá ser adquirida na Secretaria do Colégio
BOLSA ESCOLAR
De uso diário capaz de comportar os livros indicados e o material individual do aluno.
LIVROS
Escribo - Descobrir e Aprender Interativo 4 anos: Linguagem, Matemática e Natureza e Sociedade
Venda realizada em stand no Colégio e na Editora Escribo localizada na Rua Gonçalves Dias, 131 - Campo
Grande – Recife.
ITENS DE HIGIENE DO ESTUDANTE
01 avental plástico (fino e flexível)
02 caixas de lenço de papel
01 lancheira

01 toalha individual (diariamente na lancheira)
01 copo (nome gravado)

MATERIAL DIDÁTICO
01 caderno de desenho grande com espiral e capa
dura (96 folhas)
02 livros de história infantil (segue a listagem em
janeiro)
02 pastas Polionda (verde)
01 tesoura sem ponta (gravada com o nome)
150 folhas de papel 40 kg (bloco de artes)
02 folhas de papel colorset – (azul e vermelho)
02 folhas de papel crepom (verde e laranja)
04 folhas de papel 40 kg industrial
50 sacos plásticos tamanho ofício (sem furo)
02 blocos papel colorido tipo: Creative Paper ou
Filipinho
12 lápis grafite escolar nº2 (triangular de espessura
grossa)
06 borrachas brancas
02 apontadores com depósito, compatível com a
espessura do lápis grafite
02 caixas gizão de cera grande com 12
02 estojos de hidrocor grosso com 12
04 potes de massa de modelar (a base de amido)
01 tubo de Nankin vermelha

02 rolos de fita - transparente PVC (grossa)
03 tubos de cola branca 90g
02 potes de tinta guache 250 ml (verde e laranja)
01 caixa de lápis de cor triangular grosso 12 cores
01 bisnaga de cola contato
02 colas de e.v.a e isopor
01 pincel redondo escolar (nº24)
02 caixas de lápis de cor (madeira 12 cores)
02 metros de TNT (azul e vermelho)
01 metro de Contact transparente
01 folha de papel laminado
02 folhas de papel madeira
01 caixa de etiqueta branca retangular (branca)
01 pacote de palito de picolé (cru)
01 pacote de palito de picolé (colorido)
01 folha de isopor (grossa)
01 rolo de cortiça
01 rolo de emborrachado médio (rosa)
01 rolo de emborrachado médio (marrom)
01-revista velha
01-tela de pintura 30x40

OBS:
• Solicitamos que a entrega do material seja realizada no prazo determinado para melhor controle.

