COLÉGIO

INTEGRADO

DIADEMA

CID Educacional Diadema LTDA EPP
Rua Washington Luís, 566 – Pq. 7 de Setembro – Diadema – São Paulo – CEP 09910-190
CNPJ: 20.053.744/0001-81 - Fone: 4057-5180
Educação Infantil: D.O. 19/01/1990 – Ensino Fundamental I: D.O. 24/01/1990

LISTA DE MATERIAL DO ALUNO
INFANTIL III – 2021 – ALUNOS NOVOS
TRAZER NO PRIMEIRO DIA DE AULA E ENTREGAR NA SECRETARIA:
01 agenda escolar a ser comprada na escola. Elaborada especialmente para o Integrado, seu uso é obrigatório.
02 tubos pequenos de cola branca
01 caixa de gizão de cera CARAS E CORES com 12 cores
02 caixas de lápis de cor jumbo com 12 cores
01 caixa de canetinha jumbo triangular com 6 unidades
01 caixa de guache lavável com 6 cores
02 caixas de massa de modelar com 12 cores
01 caixa de tinta plástica ou cola colorida
01 peça de fita de cetim simples – 10m nº 1 - vermelha
01 estojo grande com zíper contendo: 04 lápis preto nº 02 – 02 borrachas - 02 apontadores com coletor,
02 lápis 6B
02 bloco de papel canson
01 bloco de papel criativo colorido com 32 folhas A4
04 envelopes pardo A4
01 tesoura ergonômica vai e vem de “ponta redonda” com o nome gravado
01 brinquedo plástico kit Lig Trevos ou Lig Módulos
01 sacola de pano xadrez verde e branco contendo: 01 caneca plástica, 01 escova dental, 01 creme dental infantil e 01
toalha de mão.
01 uma caixa de lenço umedecido sem álcool e antialergênico
01 lancheira contendo 02 guardanapos de algodão tipo jogo americano ou toalha de mão para forrar a mesa e colocar o lanche.
01 pote de margarina de 500 g com tampa ( lavado e sem resíduo de gordura)
01 livro de Inglês e 01 livro de leitura – AGUARDAR BILHETE DA PROFESSORA
Os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno e repostos quando necessário.

