LISTA DE MATERIAL 2021
INFANTIL 5 ANOS
INÍCIO

DAS

AULAS:

21/01/2021

LIVROS LITERÁRIOS

Os livros literários adotados, serão solicitados no mês de março/2021
LIVROS DIDÁTICOS

Caligrafia – Essa mãozinha vai longe 2 – Educação Infantil Edição Reformulada (Editora do

Brasil).

UNIFORMES

32817213

Camiseta ou bata branca com vivo azul royal;
Calça legging, short-saia ou bermuda azul royal com o logotipo do IPE;
Vestido em malha com o logotipo do IPE (exclusivo para Educação Infantil);
Blusa de frio azul marinho com o logotipo do IPE – obrigatória. (favor colocar o nome da criança);
Tênis ou sandália de amarrar.
IMPORTANTE
✓ Entrega do material dia 19/01/2021 no turno em que o aluno estuda:

MATERIAL DE USO PESSOAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA E
MATERIAL INDIVIDUAL PARA ATIVIDADE DE ARTE / BILÍNGUE

 02 metros de papel contact transparente;
 03 folhas de papel carmem;
01 folha de papel cartão laminado;
 01 rolo de papel crepom;
 03 placas de EVA coloridas;
 02 placas de EVA estampadas (materiais infantis, natureza);
 01 bloco criativo colorido A4 - 8 cores – 32 folhas (325x235mm);
01 estojo para lápis (uso pessoal);
03 lápis;
03 borrachas;
01 apontador com deposito;
03 caixas de lápis de cor grande sextavado – 12 cores;
01 jogo de massa para modelar – sem aroma – 12 cores;
01 caixa de gizão de cera grande reforçado – 12 cores;
01 tubo de cola de isopor 35g;
01 tubos de cola branca – 500 gramas;
02 colas glitter (cristal/ ouro ou prata);
01 lixa de construção (preta);
01 Pacote de palitos de picolé quadrado 100x1;
01 pasta plástica transparente com elástico 2 cm;
02 pastas catálogo com 50 plásticos grossos;
03 pastas plásticas finas, transparentes, com elástico (pode reaproveitar);
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado);
01 pincel chato nº 12;
01 tela pequena para pintura – 30 x 30;
02 revistas para recorte (Viagem, Globo Rural, decoração, NatGeo);
02 gibis;
01 camiseta branca, usada, com manga curta (Tamanho P adulto);
01 alfabeto móvel de plástico ou madeira;
01 brinquedo pedagógico novo, de plástico ou madeira (Jogos de encaixe). Evitar brinquedos
com peças pequenas.

Goiânia, 01 de dezembro de 2020

Tânia Calazans da Silva
Diretora Geral

