COLÉGIO METODISTA IZABELA HENDRIX
2 PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL
o

LISTA DE MATERIAL 2019
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2019 para o EFI terão início no dia 04 de fevereiro.
b) Os livros de literatura poderão ser adquiridos pelo site do Livro Fácil (www.livrofacil.com),
posteriormente serão encaminhados os títulos, selecione o Colégio Metodista Izabela
Hendrix e digite a senha de acesso hendrixlf para receber os descontos exclusivos para
alunos do Colégio;
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola
separado por aluno.
Lote
1º lote

Último dia para comprar
28 de janeiro 2019

Data prevista de entrega no Colégio
01 de fevereiro 2019

2º lote

06 de fevereiro 2019

12 de fevereiro 2019

Material de uso diário
• 02 cadernos Alibombom grandes sem pauta
(60 fls)
• 01 estojo completo para uso diário contendo:
01 borracha; 06 lápis de escrever (sugestão:
triangular); 01 apontador comum com
depósito; 01 apontador Jumbo com depósito;
01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores;
01 caixa de lápis de cor fluorescente.
• 03 colas brancas (90 g)
• 01 caixa de canetas hidrográficas – 12 cores
• 01 caixa de giz de cera ( tipo ECO) – 12 cores
• 02 canetas pretas para retroprojetor, ponta
média, 2.0 mm
• 01 tesoura sem ponta com o nome do aluno
gravado
• 01 jogo de numerais de EVA - de 0 a 9
• 01 caixa de massa para modelar tradicional
• 01 caixa de massa de modelar Glitter
• 02 pastas plásticas (tipo Brasil)
• 01 pasta catálogo com 100 plásticos para
portfólio, somente para os novatos.
• 01 rolo de durex transparente
• 01 rolo de fita crepe 50 m
• 01 rolo de fita dupla face grande e largo
• 01 caixa de tinta acrílica - 6 cores
• 5 plásticos transparentes tamanho A4 grosso
– sem furo
• 10 folhas de Colorset grande amarelo
• 02 pacotes de colorset A4 – amarelo e verde
20 folhas (cada pacote) – 110g

• 02 pacotes de papel Creative Lumi
• 01 pacote colorido de palito de picolé
• 01 caixa de tinta Tempera Guache Glitter – 6
unidades
• 01 jaleco branco com o nome
• 01 blusa grande e usada para aula de Artes com
nome
• 01 pacote de papelA4 – 500 fls
• 01 Caderno de desenho (tamanhoA4) – sem
folha de seda (60 fls), somente para os novatos.
• 03 revistas em quadrinhos
• 02 revistas Picolé – Fácil - Infantil
• 01 garrafa de água com nome
• MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO:
•
•
•
•
•

01 m de feltro marrom
01 m de tecido tipo chita
01 m de tecido americano cru
500 g de fibra siliconada
MATERIAIS PARA TEMPO INTEGRAL:

•
•
•
•

Lençol pequeno
Escova de dente
Creme dental
Material para natação: touca, roupa de banho,
toalha, chinelo.
• Higiene pessoal (sabonete, shampoo, pente).
• Toalha de banho

colegio.izabelahendrix.edu.br
Rua Espírito Santo, 2055, Lourdes - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3244-7237

OBSERVAÇÕES:
•
•

Os livros e os cadernos deverão ser encapados e identificados com o nome do aluno,
ano e disciplina.
O aluno deverá trazer diariamente, no estojo: 2 lápis de boa qualidade, apontador,
borracha, tesoura de ponta arredondada, cola e régua.

OPÇÕES DE VENDAS PARA MATERIAIS ESCOLARES, UNIFORMES:

•
•
•

LIVRARIA E PAPELARIA TÊM DE TUDO – Rua Belmiro Braga, N°597 – Caiçara-BH. Tel:
(31) 3464-1905 (venda também por internet, telefone e entrega programada).
SPORT CENTER – Av. Do Contorno, Nº 6064 - Savassi - BH. Tel: (31) 3221-2435/32874300.
PAPELARIA BIKAS – Rua Lavras, Nº 188 – São Pedro - BH. Tel: (31) 3289-1006

ESSA LISTA ESTÁ DISPONIVEL NO SITE: http://colegiometodista.g12.br/izabelahendrix.
Dúvidas sobre a lista compareça à Secretaria do Colégio ou ligue: 3244-7237.
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