Lista de Materiais – 2020
01

Pincel broxinha nº 0;

01

Rolinho de espuma para pintura;

01

caixa de giz de cera (MEU 1º GIZACRILEX - 12 cores);

01

lápis grafite jumbo triangular;

01
03

MATERNAL - I
Materiais de uso coletivo
01

pacote de palito de sorvete;

01

frasco de 500 g de cola líquida Tenaz;

02

folhas de papel crepom (verde e
laranja);

caixa de lápis de cor jumbo triangular
com apontador (12 cores);

05

folhas de EVA (verde claro, preto,
laranja, vermelho e bege claro);

caixas de massinha para modelar soft
(12 cores);

01

folha de EVA com glitter (amarelo);

01

folha de color set (rosa);

01

caixa de tinta tempera guache (12
cores de 15ml);

01

folha de papel cartão (preto);

01

caixa de cola colorida;

01

caixa de cola glitter;

05

folhas de papel cartão branco;

05

500 folhas de sulfite A3;
30

botões coloridos e grandes;

01

pacotinho de forminha de papel para
doces;

grampos de trilho;

02

pacotes de lantejoulas grande (cor a
escolher);

05

plásticos para pasta com 4 furos (A4);

01

pacote de palito para churrasco;

20

plásticos para pasta com 4 furos (A3);

01

pacote de algodão de bola;

01

tela painel para pintura (20 X 30 cm);

01

metro de plástico bolha.

01

bloco de papel Canson A3 (20 fls);

Favor enviar diariamente:

01

camiseta grande e identificada para
ser usada nas aulas com tinta;

01

01

plástico duro transparente (1,40 X
1,30 cm);

nécessaire (escova de dente com
capinha, creme dental e toalhinha de
mão).

01

troca de roupa completa (uniforme);

01

pomada para assadura;

01

toalha de banho pequena;

01

sabonete líquido;

03

fraldas (caso ainda utilize);

01

pacote de lenço umedecido;

01

Cantil ou garrafinha de água

01

caixa de lenço de papel;

*

Todos os materiais individuais deverão ser etiquetados com o nome do aluno na parte
frontal externa.

*

Os materiais coletivos não precisam ser etiquetados.

**

Todos os materiais deverão ser entregues para a professora no primeiro dia de aula.

*** O início do ano letivo será no dia 03/02/2020.

