LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019

MATERNAL
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Descrição
Cadernos de desenho (grande, espiral, 80 folhas para Arte e Ens.Religioso) podem ser
utilizados os mesmos cadernos do ano anterior.
Caixa de lápis de cor
Apontador
Caixa de giz de cera
Pote de tinta guache 250 ml – branco
Jogo de canetas hidrocor
Lápis grafite nº 02(sem desenho)
Tubos de cola 90g
Caixa de cola colorida
Tesoura sem ponta ( gravar o nome da criança)
Borracha macia grande
Estojos separados para giz de cera, lápis de cor e canetinhas hidrocor
Pincel nº 16
Pasta de plástico transparente (1,0cm)
TNT VERDE
Rolo de fita de empacotamento transparente
Rolo de fita crepe
Avental para pintura com tinta
Caixas de massa para modelar atóxica 180 grs
Pote para guardar massinha
Folhas de sulfite branco
Folhas de cartolinas branca
Folhas de E.V.A. (1- azul, 1- branca)
Folha de color-set
Folhas de papel espelho (vermelho)
Folha de papel cartão
Papel crepon branco
Blocos de papel canson
Blocos de papel “Filipinho”
Jogo pedagógico de peças grandes (encaixe, quebra-cabeça,etc)sem nome
Recipiente plástico, grande e transparente para guardar os jogos
Rolo de papel toalha
Rolo de barbante nº 6
Rolo de lastex branco
Bambolê
Revistas velhas
Caixa de camisas encapada para guardar atividades
HIGIENE PESSOAL
01-creme dental
01-escova de dente
04-Caixas de lenços de papel
01-pacote de canudinho
dobrável pequeno
01-lenço umedecido

NA MOCHILA DIÁRIA DA CRIANÇA
01 - troca de roupa
01 - toalha pequena
01 - chinelo (sempre dentro de uma sacola ou saco
plástico)
01 - nécessaire para guardar o creme dental e a escova
de dente
01 - Garrafinha para tomar água com nome
01 – Lancheira com toalhinha (com nome)

Observações:
1 - Todo material deverá ser etiquetado.
2 - Caso tenha materiais do ano anterior em bom estado, não há necessidade de comprar novos.
3 - É obrigatório o uso do uniforme.

Entrega dos materiais à professora: 24/01/2019
Horários: das 7h30 às 11h (manhã) – das 13h30 às 16h (tarde)

