INSTITUTO DIVINA PASTORA
LISTA DE MATERIAIS 2019

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I
Material:

X

Marque o material já comprado
01 Agenda do Colégio (será fornecida pela escola)
01 Estojo
01 Mala
01 Lancheira
01 Apontador
01 Camiseta de adulto para pintura com tinta
01 Pacote de Palito de Sorvete
01 pacote de algodão
01 pacote de palito de algodão doce 100 unidades
01 caixa de Giz de cera triangular bic evolution
01 caixa de lápis de cor triangular jumbo grosso Giotto
01 caixa de sapato encapada com tampa
02 Blocos de papel canson A3
01 cola tenaz 40grs.
01 estojo
02 folhas de papel color-set colorido
01 lancheira
02 lápis preto triangular B Faber Castell
01 Lixa Número 0
04 Cartolinas Brancas
02 Folhas de papel camurça
01 pasta polionda fina ofício - 2 cm
01 pincel tigre (815/16)
02 rolos de fita crepe
02 rolos de papel crepom verde e azul
03 placas de EVA espessura fina colorida
03 placas de EVA espessura fina decorada
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10 sacos plásticos
03 pacotes de lenços umedecidos
300 folhas de papel sulfite branco A4
03 Folhas de papel pardo
01 Folha de papel celofane
01 folha de papel crepom decorado
01 rolo de papel contact
01 pacote de multi-tak massinha adesiva - Pritt
01 tesoura mundial sem ponta
01 esponja multiuso
01 pacote de lantejoulas grandes
01 saco de alfabeto móvel de EVA
03 colas bastão de 20g - Acrilex ou Pritt
01 folha de papel cartão colorido
01 papel branco com borda Colorida - Nova Print Moldura - novo formato A3
01 papel A3 21 cores - Nova print 42 folhas
01 tempera guache fantasia glitter 6 potes - Acrilex
01 Big Giz de Cera Multicultural 12 cores - Acrilex
01 massinha de modelar - soft glitter 6 unidades - Acrilex
01 massinha de modelar - Faber Castell 12 cores
1 copo plástico (com nome)

Material de higiene:
1 nécessaire contendo: 1 escova de dentes, 1 pasta de dentes e 1 copo
(trazer na primeira semana de aula)

Livro:
- Projeto primavera: 3 a 4 anos – Educação infantil – Editora SM;
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OBSERVAÇÕES:
1- Todo material deverá ser encapado e etiquetado com nome, série e turma do aluno,
inclusive lápis grafite, canetinhas, tintas e lápis de cor.
2- O material será vendido pela livraria Loyola no período de 16 de janeiro a 09 de
fevereiro de 2019 no IDP
3- As marcas citadas são sugestões devido a qualidade e durabilidade do material.
4- Alunos do Integral: solicitar lista com material específico para o período Integral
(Loyola ou site do IDP)

22 de janeiro – Reunião de pais e entrega de material dos alunos do Período Integral
(Apenas material do Integral 7h30 às 9 horas)

23 de janeiro – Início das aulas dos alunos do Período Integral

28 de janeiro – Reunião de Pais e Mestres
· Matutino – 7h30 às 8h30 (Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio)
(entrega de materiais da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
· Vespertino – 13h30 às 14h30 (Educação Infantil ao 9º ano)
(entrega de materiais da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
Início das aulas – (Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio)
(os alunos aguardarão no pátio, quadra com pessoal de apoio até o
término da reunião e em seguida encaminharão com os respectivos
professores para as salas)

A partir do 4º Ano do Ensino Fundamental não haverá entrega de materiais, os
alunos seguirão horário que será entregue no 1º dia de aula

