COLÉGIO EQUIPE DE JUIZ DE FORA
Rua São Mateus, 333- São Mateus
(32) 3232-8686- Juiz de Fora

LISTA DE MATERIAL – 2021

1º PERÍODO
MATERIAL DE USO COLETIVO:
Novatos
• 02 pc. chamex branco A4 (500 folhas)
• 01 pc. Filipinho ou Offpinho A4
• 01 pc. de folhas de ofício colorido – VERDE
• 01 pc. de Lumipaper
• 02 cx. de giz de cera
• 01 lápis de escrever – ponta grossa triangular
• 01 borracha branca
• 01 cx. de lápis de cor – ponta grossa triangular / mínimo de 12 cores
• Jogo de canetinhas hidrocor ponta grossa com 12 unidades
• 04 cx. de massa de modelar - 12 cores ACRILEX (Soft) ou UTI GUTI Observações importantes:
• 04 tubos de cola colorida (cores variadas)
➢ Por favor, coloque NOME em
• 02 tubos de cola Glitter (cores variadas)
todo material de seu filho.
• 03 tubos de cola branca 250g
➢ Entregue o material nas mãos
• 01 rolo de durex colorido VERDE
da professora. Pedimos que o
• 02 rolos de fita crepe marrom (LARGA)
faça NO FINAL DO DIA E NÃO
• 01 rolo de fita crepe branca (LARGA)
NO MOMENTO DA ENTRADA.
• 01 rolo de fita dupla face (FINA)
➢
Envie, diariamente, uma
• 01 lixa gramatura 80
mochila com mudas de roupa.
• 01 pincel achatado (nº 12 ou nº 14)
• 01 pc. de letra móvel (pequena) de EVA
• 03 potinhos de brocal - cores variadas
• 03 potes de tinta guache (250ml) (1 VERDE, 1 AZUL e 1 VERMELHA)
• 01 pc. de palito de picolé ponta arredondada VERDE
• 1m de papel contact transparente
• 03 folhas de colorset (1 VERDE, 1 AZUL e 1 VERMELHA)
• 02 folhas de papel pardo
• 04 folhas de EVA liso (2 VERDES e 2 PRETAS)
• 02 folhas de EVA estampado
• 02 folhas de papel microondulado (1 VERDE e 1 ESTAMPADA)
• 10 pratinhos de papelão
• 02 saquinhos de olho móvel (GRANDE)
• 01 pacote de lantejoulas – VERDE/GRANDE
• 03 bastões de cola quente transparente (refil grosso)
• 02 sacos de pó crepom (1 VERDE e 1 MARROM)
• 03 folhas de papel crepom (1 VERDE, 1 AZUL e 1 VERMELHO)
• 02 folhas de papel celofane (1 VERDE e 1 TRANSPARENTE)
• 01 pc. de forminha de papel para doces (VERDE ou ESTAMPADA)
• 02 revistas RECREIO usadas para recorte
• 01 jornal usado
• 01 livro infantil ADEQUADO PARA A FAIXA ETÁRIA (capa dura)
• 01 brinquedo pedagógico (ADEQUADO PARA A FAIXA ETÁRIA / GRANDE)
(sugestões: blocos de encaixe, blocos de madeira, quebra-cabeça (até 12 peças – de madeira) ... etc.)
MATERIAL DE USO PESSOAL (colocar nome da criança nas etiquetas de todo material pessoal):
• 01 estojo com material de higiene (escova e pasta de dente) - evitar tecido
• 01 pasta de plástico AMARELA – tipo envelope com aba e elástico
• 01 caderno brochurão 96fls. SEM PAUTA – capa dura
• 01 blusa BRANCA (tamanho P adulto) para trabalhos com pintura

