INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO - CATAGUASES – MG
LISTA DE MATERIAL – Educação Infantil – 1° PERÍODO – 2022
● 01 bolsinha escolar contendo:
→ 3 lápis de escrever / 2 borrachas/ 1 apontador / 1 tesoura sem ponta /1 cola bastão tamanho maior / 1 caixa de lápis de cor de boa qualidade / 1 jogo de 12 cores de pincel
atômico / 1 caixa de giz de cera tamanho médio
● 01 pasta plástica de alça para ofício A4 – para exercícios de casa
● 04 pastas de grampo
● 01 vidro de tinta guache (azul)
● 02 vidros de cola 90 g de boa qualidade
● 01 camisa de tamanho adulto para pintura (com nome)
● 02 folhas de EVA (1 vermelha e 1 azul)
● 01 folha de EVA glíter (prata ou dourado)
● 03 folhas de color set (cores fortes)
● 01 caderno de desenho grande, 48 folhas, encapado com color set azul
● 01 pincel nº 14
● 01 brinquedo educativo (sugestões: blocos lógicos, jogos de construção de escrita, jogos
matemáticos com conceitos, quantidades, formas geométricas, de acordo com a faixa etária.
Exceto dominó e quebra cabeça de EVA)
● 01 pacote de palito de picolé colorido
● 03 caixas de massinha de boa qualidade
● 01 pacote de pratos descartáveis coloridos (pequenos - para Artes)
● 01 pacote de penas coloridas (tamanho médio)
● 05 botões para roupas (tamanhos diversos)
● 01 pacote de forminha de doce laminada (formato florzinha)
● 01 copo para água com o nome da criança
● 01 livro de história (voltado para valores)
● 01 pacote de bolas de soprar (azul)
● 01 bola dente de leite
● 01 bambolê
● 01 caixa plástica azul (tamanho de caixa de camisa)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
⮚ Material didático da Editora Bernoulli e Livro de Formação Humano-Cristã: serão adquiridos
na Livraria Cataguases - Rua Tenente Fortunato n° 200, sala 1 (em cima da Loja Palusa).
Telefone: (32) 3421 4017 (whatsapp).
⮚ Uniforme : poderá ser adquirido nas seguintes lojas:
→ Pagios Uniformes: Rua Major Vieira, 300 – Centro (em frente à Drogasil) - 3422-1076

→ Rockas Confecções: Rua João Augusto de Souza, 145 - Granjaria – 99966-9197.
⮚ O material escolar deverá ser entregue à professora no dia 1° de fevereiro de 2022, das 13h
às 14h30, para ser conferido. Todos os materiais e pertences devem ser colocados em uma
bolsa com a identificação do nome e série da criança.
⮚ Início das aulas: dia 02 de fevereiro de 2022, às 12h50.

ATENÇÃO! NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE MOCHILA DE RODINHAS.

