LISTA DE MATERIAIS
EDUCAÇÃO INFANTIL / INFANTIL I – 2019
- 02 lápis de escrever preto triangular nº 2;
- 04 tubos pequenos de cola líquida branca;
- 01 caixa de lápis de cor sextavado - 12 cores;
- 01 caixa de gizão de cera triangular - 12 cores;
- 01 caixa de caneta hidrográfica jumbo - 12 cores;
- 5 presilhas plásticas para pasta;
- 01 caneta para retroprojetor (qualquer cor);
- 06 potes de massinha;
- 01 tesoura com base de três dedos - ponta arredondada;
- 01 estilete n° 101 tipos lápis para perfuração;
- 01 pincel chato nº 20;
- 01 apontador com depósito para lápis sextavado;
- 01 pasta poliondas A3 35mm – transparente;
-10 sacos plásticos para pasta A3 (grosso);
- 01 revista;
- 01 caderno brochura pequeno capa dura 96 folhas – cor amarelo;
- 01 galocha (nome marcado);
- 01 capa de chuva (nome marcado);
- 01 troca de roupa (uniforme – com nome marcado);
- 01 camiseta de adulto (pode ser usada) para atividade de artes;
- 01 DVD virgem regravável;
- 02 fotos 3x4 da criança e 01 foto da família 15 x 21;
- 4 caixas de lenço de papel;
- 01 toalha de banho (com o nome marcado com caneta de tecido ou bordado);
- 01 copo para beber água;

Esses materiais deverão

- 01 necessaire com escova de dente e creme dental sem flúor;

ter o nome marcado e ser

- 01 toalha pequena para mãos;

repostos semanalmente

- Os livros de literatura infantil serão solicitados no início do ano.
*20 pedras de diferentes tipos e tamanhos;
* 4 garrafas pet de diferentes tamanhos;
* 10 pedaços de madeira lixados;
* 30 tampas de garrafas (metal);
* 30 tampas de garrafas (plástico);
*10 retalhos de tecido aprox. 20x20;
* 20 carretéis de linha vazio;
* 30 cápsulas de café vazias;
* 1 conta gotas plástico.
Obs: Esses materiais devem estar limpos e secos e se houver necessidade, deverão ser repostos no 2º semestre.

