Educação Infantil II (Maternal)

•

01 rolo de fitilho

•

01 durex grosso (durekão)

•

01 caixa de Tempera Guache Fantasia Metallic Acrilex

•

01 caixa de lápis de cor Jumbão sugestão de marcas Norma (12 cores, dentro de um
estojo de tecido, com nome em todos os lápis e estojo)

•

02 caixas de massa de modelar (à base de amido) marcas Utiguti ou Soft- Acrilex

•

01 tubo de cola grande TENAZ

•

30 sacos plásticos grandes (35x45)

•

30 sacos plásticos pequenos (24x32)

•

30 folhas de sulfite branco

•

01 bloco de papel canson A 4

•

01 Bloco de canson A 3

•

01 folha de papel crepom (amarelo, azul, laranja, vermelho, verde ou marron)

•

01 folha de papel laminado

•

06 E.V.A. (2 lisos, 1 metalizado, 2 plush e 1 desenhado)

•

02 colas Gliter

•

02 saquinhos de lantejoulas nº 10

•

01 pacote de olhos com movimento (tamanho grande, pequeno e médio)

•

04 caixas de fósforo

•

01 caixa de giz de cêra (gizão/ Meu 1º Giz Acrilex)

•

04 livrinhos de história

•

03 revistas para recorte (com imagens de animais, transporte, pessoas, jardinagem...)

•

01 saco de algodão de bolinha

•

01 embalagem (100unid) de palito de sorvete colorido

•

05 Refis de cola quente (fino)

•

01 folha de papel dobradura

•

02 pacotes de lenço umedecido para ficar na classe

Educação Infantil II (Maternal)

Material para uso diário:
§ 01 estojo com zíper contendo: 01 pasta dental
§ 01 escova dental
§ 01 toalhinha de boca
§ 01 sabonete
§ 01 pente de cabelo
Na mochila: 1 garrafinha para água
Lenço de papel

OBS: TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR ETIQUETADOS COM O NOME DA CRIANÇA.
NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR MATERIAL SEM NOME. As marcas de alguns
materiais são apenas sugestões, não sendo obrigatória a compra.

