Educação Infantil

Lista de materiais

2019

Pré I
02 metros TNT verde
05 folhas de papel de seda amarelo
02 cadernos (pequeno) de 100 folhas de capa dura
amarelo (01 classe / 01 lição de casa)
02 rolos de fita crepe
02 folhas de cartolina branca
06 folhas de color set (02 azul/ 02 vermelho/ 02
amarelo)
06 folhas de papel crepom (02 azul/ 02 vermelho/
02 amarelo)
06 folhas de EVA (02 azul/ 02 vermelho/ 02
amarelo)
02 pacotes de 500 de sulfite A4
100 folhas de sulfite 40
01 pacote de papel color plus A4 gramatura 140
(cores vivas)
01 pacote de arame encapado
01 pacote de algodão
01 rolo de látex
01 rolo pequeno de barbante
01 saco de bexiga n° 07 (colorida)
01 tubo grande de cola liquida
02 tubos de cola bastão medios
01 tubo de cola instantânea nº 2
02 caixas de lápis de cor 12 cores
03 folhas adesivas A4
03 caixas de massa de modelar colorida 06 cores
01 pacote de palito de sorvete
01 pacote de palito de churrasco
01 pacote de canudinho
01 caixa de fósforo cheia
03 lápis preto
01 caixa de giz de cera 12 cores
02 folhas de lixa (01 fina / 01grossa)
01 pincel grande chato n°10
02 caixas de tinta guache 06 cores

01 camiseta velha para pintura (adulto)
01 caixa de cola glitter
02 fitas metalóide colorida 2cm
02 pacote de lantejoula pequeno
02 caixas de tinta plástica lavável 06 cores
02 peças de fita de cetim de 2cm ( 02 verde
limão / 02 azul)
02 metros de contact transparente
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
02 borrachas macias
01 estojo com divisória
01 esponja sem ser dupla face
01 apontador com depósito
01 pasta incolor com elástico A4
01 pasta maleta com alça incolor A4 (lições
de casa)
01 pasta ½ oficio para agenda escolar
03 envelopes brancos A4
100 saquinhos tamanho A4 sem furos
01 kit de panelinhas grande ou cabeleireira
(meninas)
01 kit de carrinhos (meninos)
01 jogo da memória ou quebra cabeça de
madeira
01 Livro de histórias infantis
01 brinquedo pedagógico monta tudo
01 revista velha
Trazer 1 garrafinha para água na mochila
01 nécessaire contendo:
•
•
•

01 escova de dente com capinha protetora
01 creme dental
01 toalha para as mãos

Observações:
O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados) até o
dia 15/01/2019, para que os professores possam organizá-los antes do início
das aulas.
As aulas terão início dia 23 de janeiro de 2019 (4ª-feira).

